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 ילדפס לן ^סלי לגיבי לתגה סכחל טירקעה יפס <יךינה הזה דבכנה רמאמה^יליהב קקלתמה רמא
 דתילל ליתמ ייל עיגי^יליהל ׳ דאת דע לני^יתלא ינבל ייפהל 3ילעלנחה ללדג ־חפסב ־יישא האיילס ־ריעת
 דקה לבהאי ישאלל ןליעב׳יליחגקתל לגקנכה לקגל ־יאלבלי ןלשלבל 5ילמלשהת אלפנ ןפלאכ פמקמכפהל התכחהל היעיה ייפ
 סיעבשת 5ילחפ ןעליהל לניתע ינבב הללגה יקחיתל לנינע טשפענ אל עליתב הזל ^ילנמ :לנתמ לל־מ קלחב האירקה
 5ילגלפנב לנ^יתלאצ סלנעהל בית לגילעלגי ששפעי ןעתל סללא ןכב :הזה יפסה יבחש לז יכזנה סכחה רדענש הנס

 ןיא רסאתל-בלטל הגלמ סלש ןפלאב לקקחל לניארלנתע ינב דלבככל םבלל םהיניע לב ־ריאהל יברת^יא לב^ילבזל הללגה
 דאב3רי לב יכ : הדלגיגראז לנקללעפל ןהישסעהאיךילעדתגיבהא 3יי הלננחשיתלכלבתמשי דאמלשלבקפסונל

 סלרלקיפאללגקלגלדה *יאשמ הזב לניביי ילעבל בישנ רשאלעאזה ת־׳מקל לנ^רמלא^ילעתל הגק;יתאל לנעדל לכגלרלגי^רלעת
 ג־ידה ירקע לנבלב שרשיש םע :איה םעטל הארתעבלט יכ לנ^ררל^רל לנ;ימלאעלעת סירשהל סיתעתגללארהלל לנזיעיסל
 שיאה עלעת יכ ׳ התכחהל הילעה רחבת ירפ םהש סיתדלקה לנעתלאל לנ^יילנזי ימכחל םדק רשאת סלש ד^לי ןפלאב
 ןליע לכ ןייעל ןמזה סהל קיפסי אל ־ישאלל • יפסה הזב םינייעמל דאב^יי ישאכ דאמ דע הלדנ המכחכל הרואיב הזה
 חגידאמ המ ־ישא םהה סיאללסמהסירקחמהגיךיי הארי סב לידלעילליקיפ ינמיסל הזה דפסה ירליאמ ינמיס לאדי המ
 ה םב גילפהש הזה םלשה דכחמהידבדלטרפבלם5>רקיענפגיאידקלאלכשהלאעדמבהלאלכספנ<!ןוסכ3ר)קשח3י
 סהמ הבסל יסלמליקב דלגעא אל סללאל ׳ םיברל ןבלגי הדלרכ הפשבל לנ^קמלא ינבמ לינפל לתדק דשא לכ לע רמאמה
 דב3יי ה לננחש לנמע ינבמ דחא לכ םנמאש םיברה גיאעלכז ןעמלל לכדד השלעגימאהניליהל^יאזרתאלמעלבסהמ

 אמהלי יללאב לעליהל " הזה דבכנה דפסה ללכאניליהלל תיל איבמהל לילע לטלמל לל ילאר לחכ יפכ עדמהל האיךדה3רבהא
 גרתכיח ןמזמ לרבלחש לנעמלאל^ילעלגיה יבד ללכבל לניגרלשפנ^יחלנה לא׳ירשימה םייריכל סךילא י^רליה םירמאמהמ
 סכ ב םלי סליה ג סלקתה הזב לכ לניניש המ דלעיש הזנ לב םינייעמל ראבעי רשאכ הז לננמז דע דלמלגיה

 : ןיבנלש ריעה הפ יששה <^לאל ימר ןלשחרמ
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 ה טישעמהלגחמגימאהעןעדת ייהל שפכה יפסכ'לסלליפה ראבש למכ השעמכל זמעכגזילגקנ^יישלכאה תחלנהה תעיהס
 יש למכ טע/יתא לע סירבדתגישתמ האלל סדאה לכשעליהל ישלנאה לכשה דכמ ןלככ לע ?גסליש ־ישפא יא טיחכלשמה
 אהעלעדה ללכשליל 'יחבלסמה טישעמה ללבגלי לדי לע ישלכאה לכשהמ תלעמל אלה יבד אכמיש חיכתכ ביילח ׳ אכיש

 טדאת לכ לע ביילחמל ילאר היה כעלעיתלא הרשיתכ אלא היהי אל הזל ללכ קפס טלש טהכ היהי אלש קנעכ^ילינחמאה
 יהלאהגידת אכמעש ־לשפא יאש ייקעהגיעידיכ אלא ןכקי אל הזליקלגידה ןמ המללזמ הזלגזייישימהנקיהלאהמדה ריכהל
 ה רפש למש ארקנ הז רלבעבל טה המכ עיהלאת עדל םייחרכהה טירקעק ראבל הזה "ילבחה גחנללכ הגזייה איהל טגיללז
 קחהל רפסה רבחל איבמה חרכהה עידלהל איה המדקהה :טירמאמ דל המדקהל קלחיל טיךיעה
 פסה הזבנחלפלכה הריקחה^ילעמ לדיג הכ ראב גייל ללכ ךרד לב ללפיש ילארש הלריקחהל

 לדבההל טה ללא יאל טה המכ לנידה ירקעמ רלקחי 'אה רמאמה ג סעלנ יהיל קלספ הב שיפיל
 קע טה ללא יאלגייהלאה עדה ירקע טה ללא יאל כיליסלמיכהל גזיליהלאהגרלנידה ןיב שיש
 שג טה5יליהלאהנזיל5ידל'ילללכה ירקעהשל טייחלימ םירקעל טילללכ םירקעגילנהדל שייכ דאביל׳גייסלמינה נחדהירקע

 טיפגיזיסמל טהב סילנקכ טייחא םירקע ללא 5יח5י סיס ראביל * שכלעל רכשל׳ טימשה ןמ הרל^ל ׳ סשהעלאייכמ סהמ
 : גייהלאכ המד.זימה3יפיילזמה3ילה ןמ^ייהלאהגזידה רכלק המב ראביל סהמ
 דכממ טיפעגלסמל לב סילגינה סירקעהל טשהגללאיכמ אלהש ןלשארה •יקעת ילאיבכ 'בה רמאמה

 :לגממ טיפעניסמל לב סילגלנה טירקעהל טימשה ןמ הרל5י אלהש בה *יקע רלאיבב גה רמאמה
 *י לב טילגיכה ירבדהל לגממ טיפע^יסמה טירקעהל שנלעל רכש אלהשגה רקע ילאיבב 'דה רמאמה
 : טיקיפסירשעל הסש לא קלחילטההמכגזילגזידה ירקעמ תריקחב 'אה רמאמה

 תשקיל גידלעד לכל׳ייקלחל׳ילללכ ירקע טש שיש׳מאיל׳עלגלדל םירקעה לע הריקחב סיס יסלקה לב עידלי 'א קרפ
 השמ רלגיל רקע׳ללעה ללחש ירתלאה לע השקי ןכל תסמ יל^י ירקעמ חישמה גיאיב הנמש לז טבליית לע
 ראביל׳ רפלכ ארקי אלל ס^ולא שיחכמה אלה ימל רעלכ ארקש םירקעה ןמ רבד שיחכמה אלה ימ לב ראבי 'כ קרג

 '• םיבר לבשחש למכ תשמנקילעל סיךיע סללעה שלדח אלל חישמה 5יאיב לנמיש ילאר ןיאש
 קדקלדמ אלה אלתה רפסמה סא לז סבלירה חינתס׳ירקעגית לע רלקחיל ךיע^ילמ ללפי הז המ לע ראבי 'ג קר^

 ג קדקתמ סהמ דפסמ טלש ןיאש דאביל5ייהלאת3ידל לחנלהש םירחא סךיע לע כג דלקחיל׳ לאל סא
 ׳ 'ימשה ןמ הרל^יל׳ טשהעלאינמ טהל גזילכא למכ סתשג סהגייהלאת3ידל סיללוכה םירקעהש לב ראבי 'ד קר^
 שלש הינקיכרב ליה ךכל יכ מאל טהב סילקנל םהמ סיפענקסמ טירחא סיסרש ללא^ק^ישל׳ שנלעל רכשל

 טיפנךיסמ סהלז סבמדהתנמ0ירקעהלכס'מאללללה'ירקעגהדגככ5ילרפלשל3ילנלרכז3ימכלמ סתש
 : לללה;ילבאגה ןמ

 מה ]׳?בקה טליקל קיפסגי אל הדבל איהש דאביל׳ ישלכאה ןימה סליקל^ייעבטעדגזילאיכמ חרכה לב ראבי ה קר^
 : ךלמה לא תנידמב טפלשה^ייאינמ חרכה דאביל׳'5ירחא;יד אכמהעללזב ינידמה

 גא . ז גיישלנאההחלכההללמ^לאסיסנאתרישיהלגייהלאהרל^אכמגיס ילאר אלהש עירכי וקר])



 ־י^לי)׳ הגממל עיסלמינ הנממלעיעבט הכממגידהס ין^בי ן קר^ :;ייפלכאה התלבהה
 • העללזמ ןהמגקחא לכ יכלגזי המבל להת העילכגזיל ^ ןהמ /חא לכ /בלכ

 לזמינש דאבר/יקלאה ןת יבק/ש המב /יסלמנה/דב דשא/לכליסח/בק לב ראלבי ,ח קר^
 /ללח/הש •יאכי ט קר^

 /רל/ב הרי
 ללכב/יקלאה/דה/ללח/הש לב יאבי
 5ידל סילללכ סירקעללאלכמנהזלל םי
 ילאר השמ/רל/מ יכ ראבי 'אל קר^
 עיקלא איהש הב םימיכסמ

 לירחא׳יאבה׳יקלספהל התימק׳ה/רל/ קלספב
 תבה הב/כנ המל יאביל ׳/ילכעהל הריחבה ןה ללכב /יסלמנה/דה
 'י קר^ :/יקלא איהש המב הילא הלח/ה הכיאש דחא השת

 תשה ןמ היל/ל שכלעלרכשל סשה/לאיגמ ןהש ג ןה
 :קלח קדפגלנשתב לח >גמש סהגה ללא יכ ימאיל/יקלאה

 לכהש דחא יקלא הרל/ל סייח־יכהה םירבדה לע הייאר חקל/ס
 לחכליש תמ /ג־ידמב /ישאדב/שיפב ה/ליחעב הב לתכלהש יחא קיקלאה/דה קללח/ה םהגה ללאש היאר ססמ יכל
 :לכמלבב םדא׳שענ רפ דאכיל םדא׳לדלל/ יפס הזמ אלה תרל/ה/לחקה דקע יכ׳מאיל ׳ ה/ילח/ב ה/יללח/ה המכח לכב
 ירקע רכל אלהש ןימאמ ל/ליה סע םירקעה ללכמ שלדחה לז םבתרה הכת אל המל םעטת ראבי 'בי ןרר1נ

 :הרלניה רפסמ יכשה קלחה ןמ זכ קרפב ב/כש למכ השמ גקרל/כ
 'ישישה לכב כג הדל/י בא אלא פכע'יקלא איה לכרמאש׳ייקעגה ללאב הדל/ש גיד לכ קאס ראבי גי קר^
 :רקעב יפלכ ללאכ ישישה ןמ דחאב יעלכהש ימאיל גייקלא היה/ש יספא זאל םהמ םיפע/סמה
 תכ אל הזל יכ יתאד הילגיה/ללבממ היבמ םלש םישישב אלל סירקעבגילכמל ילאר ןיאש ראכי 'די קד^
 שילש גילדחאה הכמכ המל םעטה ןגידגידה סגיקל/יחרכה איהש יפע אש שילש הלבקה /יכמכ

 דלבד ןיאש ילראד יפב 'בדהגייסעב םירקעה לכ לימאכ אל המל יאכילגייטיפ הלבמ ו/יליה םע
 : הלבמ אלא לז םבמיהבגיכש למכךיעיככא

 יסל םירקע ךרדה הזב ם/לא לכיכמ המל יאביל םירקעגה ןת דחא לכב סיל/כה סישרסת ראבי '1ט קר^
 :סי-רקע סלכ לכמכ אללגיגדללגיל/לבא םהש םישישל

 ידי עיג/ש רשפא יאש בשחש ימ םיכלמדקב היהש יאבילגייהלאה/דל יחרכה דחא ןליעב ליח/י 'וי קר^
 א ןכלח ה/אגיכרבל המכח /לחלטב/ס ימ קלספ שיפר ׳ סלענ היהיש יכד םלסכ םדאל העידי

 : גייחא אבל המדקה קיפה הזל הכיב ןיאגיעד ןיא םאל
 הילגרה ראבל ידכ הז לכל ןה ללא יא ללכבגילמכחה/ללח/ה יאבר/ללחגיה המכח לכל שיש ראבי 'ןי קר^

 :יגירל/ יתע הכיזאה ילמזמ/בקלגימא ךיבד שאר קלספ סיפילהיגיללחגיה חקגי ןכיהמ
 שיש לדבהה יאביל׳גייהלאב המד/מת עפיילזמה ןיבלגייגיל^ה׳יהלאה;ידה ןיבש לדבהה ראבי 'חי קד^
 'יימבע םהשגילגילאה יאביל׳ לדי לע הילמגיגיל חילש אלהש איבכה ןיבל חילש לכיאש איבכה ןיב
 ה רדג לב ילכזי 'טי :םישכעכ םיאיבכהגיללזגילמשב םישמ/שמהש ימאמ ׳ חילשה לחילשלל האלבכל
 :הקזח ך/לי הכל תאה היהגי יבד הז יאבל םהב הכלמאה אבגיש יספאש םירבדה לב יאביל הכלמאה
 אבל דיגיעל זע סמב לזיאס המ ראביל׳בקעיל לא קחביל לא םהיבאל יל/ה הכגיכ אל המל יאבי 'כ קר^
 אל המל ראביל ליכש ללטיל אבי היל/ב קסעש ימ לכ תלאל לקיחב לחיכמל הילגר יפס הבקה איבת -
 ראבי 'אכ קרפ :ם/לבק לע יכש לארשי ללבקש למכ םדיבגילבלקמה ם/ילגי /ייימש לע יכשגילמלאה ללבקי
 יכד הזש ימאילגיייקחמה העידיה ןמ יגילי גייחבכה החלבהה לא םדאהגיא ^יכגזי הכלמאהס
 הכלתאה ןיא יכ תאיל החלבהה לא האיבמ יב הכלמאהס יבדה ראבי
 ללפ/ש רבדה עדלי ןכיהמ ראכיל׳יכימ בגילעכמכהש ימאיל החלבהה
 הדל/ב לאבס םיסכה לכבלגיללבמבל היל/ב הכלמאה דבלמ יכ ימאי
 יפלכהשמאיל ןליזלכבהיל/ה םליקלגרלכדטנמ םהשגילדחליממלמא השש
 'יסרשהל לגיכלמאל לגיד ייקע לע רלקחל יאשי לא בירחת גידה לעב סא ילקחי
 אכמגיםיספאסארלקחי 'הכ קרפ :לגילבקלעךלתסלבדחמאג

 'וכ קרפ :גילפ לחגימגילניאב לאגילפלחגימגילמלאל דחא ןמזבגיחאמ ר/לי/יקלא היל/
 הת יפכגריהלאה/דל םייחרכה םהש יתאמת ללכמ סיללעה סיסיסהל סייקעה יפ שמ לב ־ייבזי

 ׳ 'ישהגקרזעב ןלשאיה יתאתז יקיפ יזמי למלשכ " השמגרילע ילזנגיש המ יפלל ייילגיה ןליעה להבייתיס

 ןליסכה לגרלא/ימא
 לא האיבמ קלעכמכב

 :לב הכלמאה
 ןימאהל ךייב ללכב

 :ןימארקי ןהמגיחאב
 הלא םהמ סיפעגיסתה

 בכקרפ

 'גכ קרפ

 'דכ קרפ



 ג ןטרפ ןהח סךליפ 'אלל היעה לא קלחינ םשה ג״לאיגזמ אלהש ןלסאיה יקעה דאיכב ינשה רמאמה
 תזה רפסב דלתלה ךרד לע ןיי1מה דיעהל איה הרעהה

 *ימאי) 'לאבמנה ןמ לעללז לע ימאיס ךילת לע לילע *ימאכ לנניא יסה לע דמאנה5דאינמהס לב ראבי א קר^
 דלתזמ עבק לב יאביל ׳ לנמתעלעפסלמה עלאבתכה דבמ אלא עילתמ דבמגשלמ יסהעלאיבמ ןיאס

 : העא יספכ יכרב
 לעלפה לע אל םילעלפה ןמ לעלפ םלס לע ימאיס דבה לע לעלפ יסה לע ימאיס יספא יאס לב יאבי ב קר^
 ס למכ סתק זלביב לעלפ אלהסעי לב ימאכס יספא יאס כג דאבד ׳ יי־ייחבה לעלפה לע אלל יעבטה

 ז םיבר לבסחס
 ב לגל םכיעלבשחמ יעלבסתמ אל יכ קספ יכ ימאיל ןלברב לעלפ אלהס יסב רמאי דב הז יא לע לב ראבי ג קר^

 םידאעה דאסל קמכתהל העידיה לע לפלכה קפסהמ ללדג דילי אלהס ןלביה לע לפלנה קפסה דיעהל אב
 : לכב בייחיס למכ ילכס בייחמ לנניאעי לב זלניה יכ דמאיל

 עלאיבמ לע תיאד סי םיפלחעמ םינמזב לעפה לא חכהמ׳ייבדה עאיבימ הילעב רכזכס תמ יכ לב ראבי 'ר קרפ
 גש תמ דכמ לכממ םיפעעסמה םיסיסהל ססת זלאיבמ יאבל יכליעעפלמ איביל ןלביל תנללכב לעלפ

 : םיסחלמה םירבדה ןמגיסנס
 עלאיבמ'לע הילמה רפסמ בה קלחהעלקעב לז סבמ\ד איבהס סיכלסאיה סיעפלמ ינסהס לב ראבי 'ח קרפ
 אלה לז ברה איבהש יסילסה פלמה יכ ימאיל ׳עד לעבה בל לילע סלסל דאיס הממ םהמ דחא ןיא ססה

 : םס איבהס המ לכמ עמא *יעלי
 םיפעעסמ ה סיסיסתל םסהעלאיבמ יקעבעד לעב לכ ןימאיש ילאיס ןיידליבה הנבהה ךיד לב ראבי 'ך קרפ

 : עמאה ךדד לע לעלאיבמל לעלתמ עדליס ידכ ססלי אלל ידג לל ןיא יסהס יאבר לגממ
 שי לא יסל לסחלייס יספאש סייאעה לכ לכסמי ססה עלאיבמ יקעמ סיפעעסמה סיסיסה ןמ יכ ראבי ן קרפ

 : יגילי אלל העברא סיסדסה לכמכ המל םעטה ןעיל לכממ לקללסי
 אל ליעלללעפ דבמ יבדת לב יאיעיס יאלעה יכ ימאיל ׳עלדחאה סיס יאכלייס ידכ״ייאעב יבלל ליתעי 'ח קרפ
 יכ רמאיל ןיכיב לא עבטב לעלפה היתיס ןה עליכפה לללעפ לעפי סא ^א ללכ לעלפה קחב ילבד בייחי
 עב ילבד בייחמ ןהמ דחא ןיאס הסלס׳ידדבמ ייאעב דאלעי דבכ יסה יב ימאיל׳לפלחעמעלללעפ לעפעלעחא ספנה

 :לעלמבעב
 רבכשב הז לע הסקיל ׳ םיייקמ ליתיס ןה םיימבע ליתיס ןת יסהמ םייאלעה קלס בייחמה דבה יאבי ט קרפ

 : לעללזלעלדחאכסיראערלאדאלעתזיאללאבלייסבייחעי
 :לכיקלא ה רסיעמס קלספ ראבילדזלא אלהסעילב ליאי דב הז יא לעל דחאה םס ימאי יכפ המכ לע דאכי 'י קרפ
 ל אכיס ןכאעעד יפל הנישאיה הבסה ןמעלאבמנהעללסלעסהל דחאה ןמ ילבדה אבמהעלכיא ראבי אי קרפ
 יסה הל ימאשלגלז ןבעעכ אל יללגלז ןבעעכ לכל סללע לס לנלבי ;מה יכפלעבס ליא לזדאס המ דאביל לז סבמרהל

 : עלא איהעכסהעלבליס יאבד ךנלזעב אהע לאדסיעסככ יעב
 : םהב דביהאבמיךיאלסעלתמב סיס עלעדה^ללחל םיכאלמה עלאיבמב 'ביקרפ

 ש וידה^לע הסקד ׳ סיפלסלליפה ימלדקל דסי ןבאעעד יפל טלספה דחאה ןמ ילכיה אבמה ךיד יאכי גי קרפ
 ; לארסי עמס קלספ הז לע ראביל איקיפב יכזנס

 ןליחכ׳יימסגהעלילעפהה יסל לסחליי דב הז יא לע ראכילעגמסגה קללס אלהס ינסה סדסב יבדל ליחעי *די קרפ
 :דלבכהךלמ ססה יקכ המל ראביל הכגגמ הלמ איהס הלאגה לילא םחינ המלל הריטנהל המיקנהל בבעתל
 ינ לכלעמב תחמסהס צז¥ל ליסעמב ה חמסי בלעכה דמאס תחמסהעי לילא סקליע דב הז יא לע יאבי 'לט קרפ

 : םקסע ךינלע לחנל ךעיב ןסדמ ןלדרי קספל סיקלא ןדסח יקי המ קלספ יאביל
 לע קחשהעבס ראבמ ׳ קחלס אלהסעי לילע ימא דב תז יא לעל קלחסה סס ללפי םטפ המכ לע ראבי 'ןי קרפ

 : םדאב הלגנס קלחסתס םימכחה תמא המל ראביל * רבד לכ
 יס רשפא סא רלקחד ׳ םשג לניאש דחא םלקמב אלהש ססה דלבכב לא ססב רמאי יבד הז יא לע ראבי *זי קרפ
 ג ראבמ ׳ םוקמב לניאס יפע״א הטמה לא הלעמה דב למכ דבב אלהס ססג לניאס תמב לא ססב ימאיס

 דא הסקתס תמ ןדעיל׳יטסראעעד ןפהילנפה לא קירה אלה םלקמהס ימאל לילע תסקל׳לטסראעעד יפל םלקליה ־ידג
 ג א לע דאביל׳ ןמזהעחעכפלכלניא יסתס להל יסי^סק סיסב רבדל ליחעי חיקרפ :הזלעלטסיא



 ינקלבה ךשמהש א)המטהראעעד יקלגזגזייתאגלעד ןמזהגייהמב שיש יאבד ׳ יח5נל ן^מדק אןהס לב רמאי דב ה? יא לע
 ג זלי־יחא יגאל ןלשאדיגא קלספיאבד ׳ ןייזה איה לגלגהגקעלכעב יעלשמ

 עחגזי לפלנ לכיאס דקא הכעסמ לניא׳גיי אלה של להלתכ יחבנל ןלמדק אלה ישה לב׳אלעיש דאל^ר לכש לב׳אבי ט קרפ
 " סללעה יש לימאש לז¥׳ש המ סע י3רנקז סג יגזיייה רענ קלספ יאכד ׳ הכנקשמ יגקללזש תמ לכשל ןמזה

 : עישלמ ידעלבמ ןיאלהיככא יכנא קלספב• לפכה סעט ראבי ןכל
 התע דשא לכ 5יא סיקלא אריל קלספ •יאביל׳לגל ך5ילהגל לכ תרפשא ןעמל קפס׳יסהל לכ ;ילמ קינזיש יאבי "כ קר^

 :דאמ בלטהנהל
 ק ?של םחינש י;ילפמ ישפא יאש לב דאביל;דכלרסחה ןמ קללסמ ישהש אלהו יעיברה שילשה יאבל ליחתי *אכ קרפ

 ירא;רה לכ יכ ימאיל ׳'יינרלג״ה סימכחהעעד יפל לילא לסחליי דב הז יא לע יאביל סייבליח סירא;י עבק
 : דבלב סהבשעלמלשהדב לעעי מלא לסחליי

 ר סלחי למכ ליעוללעפ דבמ לא יילללש אלא דאלע םלש ישל סחיל ישפא יאש לז סבמ^עעדש לב יאבי בכ קרפ
 לאהב לימא המלל ךכרדעא אנ ינעידלהב השמעשקב יאבד בידנ ארקיש ילאר ימ יאביל ׳ בידנל ןלנחל

 : הלפעב להנינקעל הללדגהעסנכ לעאל השמ להניימא לאל יא אילנהל ילבגה ללדגה
 יכ דאביל ׳ ליעלללעפ דבמ מה בא אצא עי לקחבעלנג סהעעדה הז יפל סייבליחה טייאעהש לב יאבי 'גכ קרפ
 ש רמאמ/ ליעלללעפ דבמ סאל למבע דנמ סא סייאע ינימ ינשב ןידדב ינשמ ישה חבלשיש דאי ךכיפל

 לשדק סשעא יכיק לכל העא ישפנ יכדב 'למזמב לזמינ חבשה ינימ ינסש
 סהב קפלסמ טעהש סייאע שד ץעלללעפ דבמעי לילא לסחלייס סהב תלגנ (ינעהש סייאע סיס ראבי 'דכ קרפ
 ה דאביל ׳ סתב קפלסמ ןיינעהשכ סיראעה לנבליש ךידת דאביל ׳ לדילללעפ דבמ לא למבע דבמ סה סא

 : סהימתלללכדתבלדלסכחליחכסיראעעבקענבה
 דאלע לכל תבכעלימלס לב לאבמיש לנליסחה ןמ קללסמ עי לעליה אלהש יעיברה שישל בייחעיס לב ראבי 'הכ קרפ

 עדעל ינעיקח ה למזמב זמינ הזש דאכיל *עלבישחב סאל ןמזב סא ןידדב 'במ ח בכ סתמ
 יקלא ךממלרא דלדל הלהע ילמזמ יאביל'ןיי ססת לע ליפע יאל ימאע סינפ תמכ לעל ךלייבעלמ יאבי 'לכ קרפ

 : סדלקה קיפב רכזנש ךרדה לע הז יאביל דעל סללעל סשהעא ךיבל יספא ךיאל׳לכל ךמש הכרבאל ךלמה
 'יאבמנה לכב ןיאש ־יאביל בזכ ימאי תמ לעל יקש ימאי המ לעל ימאי יבד הז יא לע עמא סס יאכי 'לכ קרפ
 :היהא ישא היהא בג׳יקנ הזללעמא ?בהלש למעלח לז^ הזלל יסה אלא׳לעמאב מאה סש לילע׳לפיש ימ
 סא ^א סהילע סילאשלמה לע ללאסליעלמסה יכ ימאיל שילעמה סס עליעלא ד ןב סס איקנ המל ראבי 'חכ קרפ
 קי ךאלמה ןכל ססת סשב חיסמהל סלסליי ארקל יסנ'ה חבזמל בלעכה איקי הזלל ןפלא לכמ למדיאל
 ל ׳ לחללשה ססה ססכ יבדי כג ךאלמהל ססה אלה למע יבדמה ךאלמהש המדי איבנה יכ ימלאל ׳ ססה ססב להאיקי

 ס סתיעלליפעב סיריכזמהעלעט רלכזי׳ערשה יכאלמל יפא הילסא הילחעסההל ךאלמל עסלתי תיחעסה המל סעט ןעיל
 : סיכאלמהעלמש

 ישא עשקה האימכ קיספ יאביל• ילא ישה ארקנ המלל ילא רמאי סינפ המכ לעל י לא על מ ^לעס יאבי 'טכ קרפ
 :ירקליה אלא רבדהמ לגיסי אל סיסלחהש דאכיל ׳עלהכ ליניעעשקב לכעסמה לזיא המל יאביל ססגה סליב ןנעב היהי
 ראביל׳ עי לב ישא עלמלסה ייאעמ סעגשהעלפלחעה יפכ תיהע סימכחהעלגידמעלפלחעת יכ ראבי 'ד קרפ
 לכל מלע עלקדלבעללילסה לכס׳מלאהלזסבמרתעעדיפלעבקלעסימכחתעבקל ןליעיתיהיהמב

 : עו לילעעלבזלכעלבייתמה

 'לאיבמה לכ עיסלק עחא הבסעלאיבמ לע היאר איבהל סיעבקב סעבקעלאיבמה יקלח ־יסקהמ יכ ראבי אד קרפ
 ללק 'יפ ראכיל הז לא זמי בילח יהב להילא האיש הא־ימהס יאביל ''לאיבמה ביילתמה אלה זזה "שלקהל

 :יהעב ינשה ימאמה קיפ יזמי למלסנ עלללממ שאעליח למשח יאמ לזיאש המ'יפל תקד הממד

 : סיקדפ 'בל לבל סימסה ןמ תילע אלהש ינשה רקעה ילאיבב יטיקשה רמאמה

 הריביה יסח סדאהס מלא ליתש סינלמדקה עעד ילעסיל ח ב לכמ יעלי תאייבה סלש סדאהס לב *יאבי א 1לרפ
 : ן׳־יאעלמהבמלנפלמלהזלח״בה ןמעתמה סדאההנק ךיא יאביל סבה ןמ
 יסלנאה עלמלסה אלהל סייח יל עבת יאש ןיבמ דחלימעילכע סדאל סיס ־יאבי ב קרפ



 ס דאבד ׳ אצמנל ןיאמהמכחהלקנספן ןיא המהבה ןמ טדאה ךמנמנקגספלךיאימגלא יניארה קמפ דאבימסלכאה
 : סייח ילעבה ע־ייביב נס למכ להנימל אלל בלט יכ סדאה גלייניב ימאנ אל המל סעט ןיניד׳סינימ הנסניממלשהס
 טנלעד יפלש יאביל׳ טליעד רלנלסיל 'ללכשלמהנלגשה אלה םדאה ןימנלילכמש אלה יפלסללפהניעדש ראבי ג קיפ
 ימשה רלמזמב זמרנ הזש רמאיל׳הלטבל סדאה ןימ ;יריצי היהנילישלנאהנלילכניהגישמ סדא טלש ןיא

 : לא דלבכ טידעסמ
 ;ילמלש טלש ןיאש ראביל ׳ לעבט יפכ לל דחלימה לנילמלש גישהל לילע לקי לנלגרדמ יפל אנמנ לכש ראבי 'ר קר^
 ה םישעמה אלא ;ילמילשה הנקמ השעמ לכ ןיאש רמאיל םישעמב אלא איבנ טלשלגשלמ היהיש הנקנ

 * לגללמלשגישהל ישעמ ילבד לא ךרטצהגללכשמה שפנ ילעב ראשמ לנחנרדמ קזילרל טלאה יכ ימאיל הלכשהב םישענה
 שה םינקמה טה דבלב םשהגיללבע;ינללככ םישענה טישעליה יכ 'יכאלמהל םילגלגה ןמ היאר איבי 'ה קר^
 פה ןמ היאר איביל ןלעגשלגללטש אלה םילגלגהעעלכגלגינללכב יפלסלליפה/מאש המ יכ רמאילעלמלשה
 יגילשעל הנללכב םישענה םהל ישה לצא םיצרנה םישעמב לבא דבל הלכשהב הנקנ ישלנאהעלמלשה ןיאש םיקלספה

 ללהגני גיאזב םא יכ לגל לגלמכחב םכח ללהניי לא קלשפ ראביל ׳ לבלר לא םדאה ןימ לכ לללכעלמלשה הזש םשה ןלצי
 : לג^ללתנ^מה

 תנילללעפתגילבגהכ שיש ישלקה רלכזיל ישלנאה;יילכניה לאגקלאיבמ גילישלנאהגזילללעעה לכ ןיאש רמאי קר5
 משת ןמ דכלי הזש רתאיל םניעדי ךרד ראביל *ישלנאה ;יילכגיה לא עלאיבמ ינקלבהמ עגאיכמה
 : ןלה לכ לעכ י;ישש ךיגילדע ךידב קלספל ךגיעי ךרסיגק קלסעמ היאי איביל^ילללעפב הנקנה ןלבצעה לא החמשה
 גרייקתמה העידיה ןיאש ימאיל םיבלטה׳ישעמה לידגהל לנרמאש ןחבמה ךרדב שישגילקפסניצק רלכח ן קר5
 ל ׳ םליבגהל יקלא ימצ אצמיש חרכהה ןמ היה כעל ישה לצא םיצרנה םירכדה;יעדל ש'לל הזלגזיקפסמ

 אלש ןיק שנענ הז רלבעבל יקלא יללצגזיללזב ןהילע םדאה שנעיש ילארל לכשה דצמגזילער םהעלללעפננצק שיש רמאיל
 גילמלשה לע לכשה דצמ םלכ לעדליש רשפא יא לבא ׳ שפנב עלמלשגילכנילנ לללעפגלנק כג שיל ׳ לגיחנמ לא םשה העש

 : קלא עפש דצמ אלא
 חכה לע עפלש יקלא עפש איה לבא׳יפלסלליפה לבשחש למכ המרמה חכה דנמ האלבנה ןיאש לב ראבי 'ח קר1נ
 ילכב העיהשכ יאיבנה לכגזיג־רדממ הלעמל הנייה העימגרנירדמש רמאיל האלבנה רדנ לב רלכזיל ילכשה

 : יעצמאב העיה לניללזגיאלבנל יעצמא
 גילארמ לארי המל ןכל למצעב דחא לגקליה םע נילפלחנימנילננמגיב םשהניא םיאיבנה לארי המל ראבי 'ט קר1}

 : למצעב דחא ןיינע לע םיפלחממ םירבד לרבדילגילפלחנימ
 נילגרדמה <!ןללח ריילצי ךיא ־יאביל יפלסלליפה ךרד לע אלש לכשה לצא הרליצל האלבנהניעגה ךרד ראבי '> קר^

 השמ יסכ ןיבל לגלללזל השמגזיאלבנ ןיבש לדבהה ראביל ילכשה חכה סע המדמה חכה ביעניה יפכ הב
 : לגיללזיסנל

 לארשיל העיגהש למכ הילא ןכלמ יעלבה לע האלבנה ללחע האלבכה לא ןכלמה שיאהנילעצמאב יכ רמאי קר5
 לי לארשיב האלבנהניאצמכ המל ראביל להילאנילענמאב עשילאלל השמנילעצמאב הרלני ןנימניעשב

 : נילמלאהןמטניללזמרנילי
 נילמלשה לא םדאה עיגהל ידכ אלאנילדיננעהנידגהל לניא םדאה ןימב האלבנהגילאיצמ רקע יכ ראבי 'בי ןנר*ל
 ביל ׳ ךפהב אלל רקע אלהש םימשה ןמ הרלני ןמ >!ןעניסמ שרלש האלבנהניינמנ הזל יכ רמאיל " ישלנאה

 : ךפהב אללשנלעהל רכשה ןמ ^עעסמ שרלש החגשההניינמנ המל ראביל
 היתניש הל ביילחי לא יפלחנימ סינמ^ב המצעבניחא המלאל הנגלשנישגקיקלאה ;קדל רשפא םא לב ילקחי גי קר^

 : גייחצנ
 ה ןגייל רקהה לא רלסיאה ןמל רלסיאה לא רקהה ןמ נילכנישמ ןעלא אצמנ עליהלאה גילנילהש ראבי 'די קר^
 הזב ליקליאר רלנישיל ןכ לנני^ מאיל רקע הילניה הנגישני אלש הנמש לז םבמ'^ לע השקל ׳ הזכ םעטה

 אלה עכש לתכ לז םבמדהניליאר לנבלי םא י^אש רמאיל םהיבא ןכ קחצי הז יבל לע הנילע אלל לז^ש המ שיפיל
 םסה יפ לע הננישניס דמלל ספא יבכ םללאל לנקעדמ עיגנ אלל תב ^יסלנ אלל תרלניה הנשכ אלש אלא היאר ססמ ןיא

 השמל חנמל חנל סדאמניינניסנש למכ לעמכח ילזגניס המ יפכ
 ירפמלאיבהב ןיקאטחהמ ־יאברהסמללניצקיסאל ־יזחל חנל יעלהלדאל יסכה רסאנ המל םעט ןניי 'וט קר^

 : עיחנמ לאל לילא םשה העש אלש םשל החנמ המדאה
 ד א אלל םימללעל אלל סללע ןלשל ןיאש תאיל םללענילת ^ליקת ראבי 'וי



 )לטב י:ס טב ט ימארעגטבנ לע הדןמ מיא5 3יילכע '3ילכ)כ)5ק ןמז לע אל<י תיןמ םללע דע אלל טללע^קנח אלל
 ענחללבס ךמסל סמלזיאש המסיפיל לז סבמדהנקעדיפלהדל^רא^ילגזממהלבמאיהסיפע׳א ןסינמ סישדתה ןיגמ

 : ידכע בלקכ לניא סליה לנידיכס בעכהס מאיל ןדמלע ליה סנב
 אב היעשי עגלכ יאביל סליכבהבל לייבדב לפלנה עלמאה קזלח היהי ןליגשהל איבנה עגידמ יפלש ראבי ן י קר^

 :הילטקל היניד ןדימל היעשי 5יאגיה הסנמ לזיאס המ יאביל י^יילידנ יכ יל ילא לימאב
 למבעב לל עיגי כ'א אלא ללכ יחא איבנ יפ לע לטבעיס ספא יא ססהמ האלבנב איבנל עגמה יכ רלראי 'זוי קרפ
 לכ סלעמסס יפלמליבדהעדסעמ יכד לטבל איבנ סלסליספאיא הזלל׳ ןלסאדהרלבדת ךפה ססהמ
 ^פלמהעדלבגע יפמ סלעמס הילבגה יפמ ךל היהי אלל יכנא לחאס המ'יפ ןיאס יאביל ללדג יבמלפב סשה יפמ לארשי

 המכמ יאביל ׳ זעעילעט קלסל אלא לז אלה בעכס למכ ל^ילדחאי ססה׳לאינמ יאבל יכנא •ילבד ןיאסל לזמיה בגיכס למכ
 ךל היהי אלל יכנא ןיב שיש לדבהה דאביל ססה יפמ לאיסי לעמס מבדהערסע לכס ימאיל ׳ זע ידבלע ןיעלט ליה סינפ

 תרל3יה3ילצמ דגנ איבנה לא עלמסל ילאר המב יאביל סעללזל
 היגזיללחמהש לל יאבעה דחא הנמית זלזל יאסי לעלבק יפלעיקלאהיילעב 'יזחמה סדא סלס ןיאס יאכי טי קרפ
 דתא׳דסי לכסמנ המל ימאיל חילסהגילחילס^ילגהמאגקה ךיד יאביל לס אד רמאמב לניאיבס למכ גיליעמא
 סדא סלסל ןימאהלל השמ ילעמ זלזל ךיד ןיאס דאביל ׳עיקלא החיהס חנ ינבעילגזי סע^יקללח העליה סע הסמ 3ירל5י
 ד תסמ 5ילחילס מאלקנס למכ חילשה׳לחילס לקמאמי סא אלא׳לרבדתגייסע ;יללזגחלנמ דאסב יפא ינלד ה^ייהס מאס
 שיב דלע איבנ סק אלל ןיאס ימאיל ׳ הסמכ יחא איבנ סלקיס יספא יאס יפל עיחבנ הסמ עיללקס ראבי 'כ קרפ
 ךמעל ינא לנילפנלעבלס^יב הסמל נס המ אלה הז לע תילמה לבא חיכהב הז לע הילמ תסמכ לא־יסיב

 ג הדל^׳ה חסלנע אלס ןכ סג דקעגזילסעל יזח יקע השמעאלבנ הנמס סע ס לז סבמיה לע הסקיל
 פ הז לע יאבינ ׳ טשפה לטבל הילעה^ימלצעלסעל יספא יאס יאכיל^ילדע תילעה עאיקנ המל יאבי 'אכ קרפ

 לילא סיכסמנה סיקלספל יגל עלחיס סידז יל ליכ קלספ
 עינעשנ אלל ילנש סלס ילב יניסב תסמל הנענס איה הלבקה ךסמ יפל סליה לנידיב איהס תילעהש יאבי בכ קרפ

 :הז אלה סייפלס ןלקיע עלביעעבק לע לזיאס תמ סיפיל ׳ איזע ימיב
 יבד סלסב תיאר איבהל ןיאס יאביל בעכבס הילע סע הפ לעבס הילע אנמה לא איבמה חיכהה ראבי 'גכ קרפ
 : עמאת !*}ללח לע סימיכסמ סימעפ הביה ןלמהה ט סימכחהעלמכסתמ אלא ןלמההעמכסהמ

 ללכיל הבלרל סכחעי לעליה לע ליליס 'יטפסמל סיקחל׳ירבד סהס סיקלח הסלס לע ^יקע ילניהס יאבי 'דכ קרפ
 בקעל לייבד דיגמל׳מל לניקלא לימז בלט יכ הילללה׳ללדמעבק יאביל סהב /לקקהל׳למינה חכב יאס תמ

 'לגל ילג לכל ןכ הסע אל לארשיל ליטפסמל ליקח
 סמלס איהס יאביל לילע בישד המלס יעלב איתס ימאסכ הסמ עילע לע ייבלנת תשקהס איסלקה ילכזי 'ז1כ קרפ
 זמרנ הזס ימאד^׳עילכעה דבמל הילבה דבמל לעלפה דבמ סאל ימלזית דבמ סא תעלבס׳דמ יבד לכב
 ג עלנברקה סעטל סס זמייל המימעעלמ סירבלנל קעעמה העטש ימאיל ׳ המימע׳העילע קלספב
 טדא ןיבסעלבמ סאל סלקמל סדא ןיבסעלבמ סא לבמה ןמ׳ינימ ינסב׳יפיקמעליבדהעיסעס יאבי 'ט קרפ
 ג תליאנ דחא ילבדב ילמסל ילכז ליחאס המ יאבדעללז אלל ללא'ליבדה ליה תמל יאביל׳לחלל ינשב ליה הז לעל לייבחל
 עלבמכ תסעע אלעלבמ שפנב עלמלסלגעיס בייחעי הזמל בלהענמכב רלעעלכמהעייסע לכ יכ ימאי וכ קרפ
 עלבמ ^לט תמל יאבילהללע״ללעפ אל <^א'לגל העילעב יכללהת ךיד ימיממ ייסא קלספמ הז חיכלד הסע

 : ךפהב לית אלל׳הססהסעע אל עלבמל ח״מר הסע
 תילעהש׳יקלח גהמ דחא לכב אבמי הסעע אל׳לבמל הסע עלבמב הלענ אלהש יסלנאהגילמלשה יכ ימאי 'חכ קרפ
 קי ךיא יאכד למבע ינפב סהמ קלח לכב תנקנעלמלסה היהיש ידכ סיקחהל סיטפסמהלעלעדת סהס סתילאעקלחנ
 ל דבלב׳יסעמב אלל דבלבעעדב הנקנ תילעה לעבמאב^למלסה ןיאש ימאיל יטפשמה לעבמאבלמלסה סדאה הנקי

 עלמלסענעלנ תילמה סא אטל דאמ בילעלמהעללדגהייקחילקחי טכקרפ • לגלהלבמיניכקלספיאבד
 בב תסענת דחא לעפ'יפאס יאבילעלמלסה מלנקהל היקלחמ קלח קיפסי לא היקלחב אלל הללכב
 היהי המל עטה לב יפיל תסמעילעל יטיפ סילס אלה הזס׳מאיל לזימעד יפל למלסה׳לנקהל יפסי סה דלבעל בלה נלכב
 מ הילעתעלעבמאבעלנקנה גימידמה יכ יאבי '*ד קרפ *• גיעמסנ ימלי סעלפמל דטיהמ חגסלמ -עלי ללכה
 לע ןדימעהל קלקבח אבל לכל אי לע ןדימעהל דת אב לזיאס תמ סיפיל סיבי סינפמעלפלחעמ

 טל ךלהאב ימי ימ ה קבל ה יהב הלעי ימ ןיב סיס קללחה סיפיל'לכל דחא



 גי ה גיממ לכניללמ איה הנה^יטיפ איהס פע א האייה^ילכמש ימאר תאיימ דבלעהעלמ יאבי קר^
 : לגל ךמעמ לאלש ךיקלא ה תמ קלספ שיפיל'תךליה ^ ^

 דכדהעלעמ דבמ סאל שנלעת עארי דגמ סא סינפ ינש לע האריתש מאיל׳ להמ האריה ןיינע שרפי כד קר^
 :ישלנאהגללמלשה^יגשתל סייזתכה סהינשש ל5י לממלרל

 קפסה רי^׳יל׳רכד לכ לאל לגמת^יייסע לאל סשה^ידלבע לא׳למלשל רמג קנןילנת איה החמשה יכ מאי וג^קרנ
 :חמש היהי ךיא אריה יכ תאריבל החמשב ססה )ידלבעב הרקיש

 הנשקבגי סא קלספ שרפיל סשהנלדלבעב דחי האריה סע החמשה תיהגלש רשפא ךיא רלאיבה ביחרי ד^קר^
 :לגל סימי ^יסלגי תגלארי קלספל 'לגל הגלארי ןיב3י זא סל סינלמטמכל <*ןסבכ

 5יבהא סינפג לע איה הבהאה יכ מאיל ;יגנרדמת לכמ הלעמל איה הבהאמ דבלעה עג־לדמ״יכ מאי . > קר^
 }רכהאנקללז גילדספנ גללכהאת לכש ראביל הבהאת רדג רלכזיל׳ברעה^יגתאל ליעלמתגלבהאל בלטה

 'יקלחנ סדאת י־ח יכ מאיל׳הנלסארה עמש שרפב רכזנ הזש ראביל׳ סינפה לכמ תיהקס ילאר ססה ןיבתאש מאיל'בלטה
 לבדבל הבשחמב היהגלס דאר סשה גלבהא יכ מאיל שפנה קלחכ ינימ קלחנלת יפכל הבהאת ינימ קלחקה יפכ סיקלחגל

 :עמשקסרפ סרפיל השעמבל
 המל קיפי המ קלספ הז לא איביל הנגנעי לבא קלבהאה ראשכ שפנה דירטק אל ססתקבהא יכ מאי וד קר^
 יחביל הסעכ אלהסכ השעמה קחביל עדיש ךירג תבהאמ בהלאה יכ מאד׳ סיגלכעקב תבהאקמענ
 הקיה ךכס מאיל׳ דבלב בלהאה זלכיקלסעל יקללזקרחאקילכק לבלב זיא יכ לב לל עיגי חילטל סלחי אלל לקללז לע לב

 :בהלא ארקנ הילעש לניבא סהיבאקדלבע
 דהה דגמ רסא הבהאה'סיגלסנ הבהאה יכ מאיל׳ סדאת לא ישהמ הבהא תיתקש רשפא סא דלקחי זד קרפ
 ישילשה גלסהמ איה סדאהקא ססהקבהא יכ מאיל ׳קייסחיה הבהאהל-קיעבטק תבהאתל׳קלמדהה
 גס תבהא איהש לקקלסחל קשלחהקבהאכאיה לאיסיקא יסהקבהא לב^ תשאל סיאהל ןבל באתל סעל ךלמהקבהאכ

 ג סכב רחביל סכב ה קשח מא'קשח לקכה תארק ןכ לעל׳ סעטילבקיללגס
 : יסהקדזעב ישילשה רמאמה יזמר למלסנ

 : סיקרפ 'אנל תמדקה לבל סנלעהל רכסה אלהש ישילשה רקעה רלאיכב יעלברה רמאמוד
 נע ראבל ילארקיתלא איהש המבקיתלאהקדלקללחקה ןניאש פע״א קילכקהל׳ הריחבה יכ הב רלכזי המדקהזד

 :רמאמה הז יניינע רלאיבב ךליש רדסה ראביל יירלקה שנלעהי רכסב רבדנש סדלק סניינע
 ססה קעידי דחי למיכסיש רשפא ךיא רלקחיל אגמנ ספאה עבטש ראכיל סשהקעידיב רבדל ליחקי 'א קרפ
 : קיפסמ הז לכ ןיאש מאיל סינמחאה קגקקעדל הזב הידעס בר ןלאגהקעד איביל׳ רשפאה עבטל
 ילאר יכ מאיל׳ ןתיקללחקתל ןהיקלחנתבקלקללחקלמכחה יכ מאיל סדלקה קפסה ריקתל תעגה עיגי ב קרפ

 :רבד לכב שלחה ןמ סרשקלשעל
 ס הנלכקהקמכחב הסענס.למכ עיבס עדי אלש פע״א שלחה ןמ רבד לכב סיס השעי ינרלקה יכ ליאי ג קרפ
 דה קלבסגיסהל לכשת קלאל ראביל הקבס עדנ אלש פע'א שלחלקיארנהקימליה תעלנקה ןמ ש־ילש

 :לזמית ךרד לע סשהקעידיב לפלנה סדלקת קפסה ריקיל^סייעבטה סיר:;>דת'יפאל סייבדה
 ל קדלגהקעד יאביל׳ קדלג סהמ דחא ןיאש מאילקלעד ב הב שיש ראברקכרעמתקארלהב ראבי 'ד קרפ

 : קרחאקעדאלהל
 תה להטפסקש המ יפכ ליתיש רשפא סינפ המכ לעקלישלנאתקלללעפה ראביל הריחבב דבדל ליחקי 'ח קרפ
 ל הריחבה דג לע ןתמל היזגב לי חרכהה דג לע ןהמ שי׳ סינפג לע קלאגמנ םהש עירכיל הקללחה
 ב לכהש היה בניאקעדסמאיל'ןלכ לע דחאה קלחת ןמהיארקחקל ןיאשמאד׳ תריחבהל חרכהה ןמקלברלעמ ןתמל

 :הריחבב לכהש זפילאקעדל היזגב
 רחביל תיזגב סיאבה סירבדב׳יפאל זילישלנאת קלללעפת לכב ליעלמקללדקשההל תלגייחתש ראבי 'ו קרפ
 הקנא שיחכמ היה בליא יכ מאיל תחגשהב רבדל ליחקי 'ו קרפ :לכאק יכ ךיפכ עיגי קלספ
 קננס לל בלטל עשר לל ערל קידגקלנללק ןיאש ראביל׳ לל בלטל עשר לל עיל קידג האלר לקליה לבעב
 במאסל ססה יטפשמ רסלי יפל לל לל בנטל עשר לל ערל קידג אגמיש רשפאש לל הארהל בליא לע בישה אלהילא יכ מאיל
 תנלגהמ 'אה סילללכה סיניינעה ןמ החגשהה לעקלדלמתקליאר ב ראבי ח קרפ :'קי סשה לא תזב הדלה

 ט קרפ סיקידגתקלפקבל קלאנ רדס לע רטמה קלאיגממ 'בהל תשביה



 '/יה ׳ סהישעמל סיסנאה יניינעב םיאבמנה םייקלחה םיניינעה ןמ החגסהה לעגיליאיג ילנח 'ט קר^

 ןתגה)׳ הדמ דגנכ הדמ םיעיגמה םיסנזעה ןמ^יינשהל'לעלפל סיעסיהגיבשחמ עיג;י אלס המב
 :הליל זליזח םללחב םדאל^יעגמה העדלהה

 דבמ ־ישא •לעלפהדבלי םאל לבקמה דבמ םא הזל• לכשה דבמ החגשהה לע^לילמ גזיליאיל ילכזי 'י קר^
 : אלהילא ירבדמ הקלא חיכלי חיגשמה לעלפה דבמ ישאל'לגל לננלדא׳ה דלמ/ממ הקלא חיכלי לבקמה

 ןמ םיפלחקמ םיבר םינימ שיש למכ םדאה ישיאב החגשהה ןח םיפלחקמ םיבר'ינימ שיש רלכזי 'אי קר^
 :םייח ילעבק ינימב החגשהה

 : עשיל בוטה ןהמקחא לכמ עיגיש ישפאשגילבס דירלכזד׳ לל בלטל עשרקנללקקיסה ךרד ראבי 'בי קר^

 הז היהיש תללזמ קידבל ער ןהמ עיגיש רשפאשקלבסה רלכזיל'לל ערל קידבקנולק קרסה ךיד ראכי 'גי קר^
 :הבהא לש ןירלסיל ןליסנה ןינע שרפיל• ישה קחב לוע

 קעדש רמאיל׳ לל בלטל עשיל לל ערל קידב לש לללה קלדמ ב לע םיננללקח םיאיבנה ליה המל ראבי די קר^
 רקלילעפקמ םדאהש רלכזד'לארשיל בלט ךארלמזמ שרפיל׳ לללהקלקפסה רקקכ ןוכנה אלה ^סא

 :עמשנה ןמ לעפקמ אלהש הממ הארנהמ

 'דפב רכזנש למכ ןוכנה אלהש -*!סא דקה םיעדלי םקליה רחא קלקבחל הימריקנללק הקיה המ ־יאכי 'וט ןלר^

 ג הז ינפלש
 סג ןימאיש לל ילאר החגשהב ןימאמה יכ יחאיל׳ החגשהה ןמ ^עקסח /^נע אלהש יפל הלפקב רבדי ק קרפ
 איל ׳ ילאר יקלב לא ילאר היהיש ןה הלפקה דבמ דסחה דב לע סשהמקלבלט סדאל לעיגיס דשפאשב

 ׳ ךכל ןכלמ לבקמה היהיש אל םא עפש םלש םהמ עיגי אלקללבגומ סה םשה קללזקלנלילעה קלחצה לכ יכ ימאיל
 : סיבכלכהמדרליה עפשה דבמ םישנאה בלב זעקלעטסנכנ ךיאראביל

 שמב ליהיש ךירבס סיאנקדרלכזל׳ סשהקללזתדסחקושעללכליש סללעב אבמנ םלש ןיאש ראבי
 ןמ אלה הלפקהקלררלעקה סא י־יאביל׳׳לגל אלה ינא ינא יכ הקע לאי קלספ שרפיל׳ דסחה עיפשמכ

 ג ינלימדה חכה לא ילכשה חכה
 הנכה ןקק הלפקתש רמאיל׳ הב קפקפמ היה בליא יכ׳מאיל׳ תלפקב קפקפל'ישנאה איבהש המ דלכזי

 ג זפיל אקעד הקיה הזסל בלטה לבקל םישנאה לא
 'קלדיקעקדגה לא הלפק םה םא םישנאל םיכרבמ סיקידבה לא סיאיבנהשקלכדבה ןיינע ראבי

 :יהלאה עפשה לבקל לבקמה לא הנכה קקל םהש רמאר

 הקלא אבמנהזללקרחאתלבמחללדג דקוי הרכש הנהקיטיפ הלבח איהש פע א הלפקהש ראבי
 :םייכפה סיילח ליהי סא ^אייאללחקהלכלליעקשקאידקהלמכסירבדתלכלליעוקס

 קשרפב רכזנש למכ ץראל יקסינכ לע הסמ קלפק הלבקקנ אל המל םדקש המב הרקי קפס רןכזי
 .ס למע סיס ןיד יזג השמלש לניד דןג היהש יפל יכרמאיל ׳ הסרפ הקואב השמקלפק ס־יפיל׳ ןנחקאל

 :לקלפק הלבקקנ אל ססה לללח דב לב היה של העלבש

 ר מאיל׳ הזב םישרפמה לבקכש המב החלנקעדה ןיאש רמאיל היה המ הביימ ימב הסמ אטח רלכזי
 :הליאחל ןקנ אל ססהלללח דב לאטחב היהש רלבעב יכ

 'אביל'ןהב ללפקהל דאדשקלביקה דאביל עד לע לדייס סהמל בוט לע לדדיס סהמקיבקה יכ׳מאי
 סיימאח םירבד'ג הכירב הלפקה יכ דמאיל'למס סירקסמל םש הכלבס הב קהל שי 'לקמ לזיאש המ
 םיקדב שי יכ רמאיל• ביילחמ לניא לבא הלפקה לבלקקס רשפא ןקסלש אבמהב יכל ׳ ךלמכ ללקל* בלהקנללכל סיב־יע

 : הלאש ןיכייב ןניאש םיקדב שיל הלפק ןיכירבש שיל הלפקקלוזב סקלאס םהל ןקי ישהש
 השעק םא ^א הלפקה ןכל הב ןללכמהקילכקה םדאה לעפיש הלועפ לבמ עיגיש ביילחמ לניאס׳מאי 'דכ קרכ
 ר 'תחליתקללמב אללקוללוכקולמב היהקש איה הלפעה רחבמ יכ׳מחיל ה-יילנחלבסה ראכיל עמשעס ביילחמ לניא ילאיכ
 לכ הלבמ איה הנה הדלקהקלבממקיטיפ היבמ איהש פע'א הבושקה יכ׳מאיל הבלשקב רבדל ליחקי 'הכ קדכ
 ׳ עלללכ הלבמ איהש רחא הלפקה יחא הב רבדל ילאר יכ׳מאי ןכלו הדי לעגסלמה יכסה דבמקלליכ
 ןינע אביו־קמבזכ לל׳לסעכקונודזש הבושק לעב לתג לזיאש המ ־יאביל ׳ יהלא דסח איה הבלסקה קלבק ןיינעש'חאיל
 יהלאה דסחה יכ תאיל'וגל סקבלשח אפרא מאס׳לקכה ראביל־ ןלחיס לע :ש בלהקוישק ןיבעל הע־יפ בל קא השקא ינאל

 :הלאשה יפכ לבקמה לע ךסמנ

 רת אסכ קלמע רבד לע ללאשקבלשק הלבקקנ אל המל םעטה ןקד הבושקה יכדל ראבי 'וב קרכ׳

 'ןיקר5

 'חיקרכ

 'טי קר^

 כקר5

 'אכ קר1ו

 'ככקר^

 'גכ קרפ



 ן5יינ ׳ לגל ךנחויזצח דיבעה ה סג ן׳גיכ לל ימאש יגיאטח תאשכ עבסעב יבד לע דלדתלעגזי הלבקגקנלל ןעאטח ימאשכ
 ןלכש יתאדךלתב^יליהלעלילארהגילדמה ראביל׳דלד ןכ שנעכ אלל לכממעלכלתהגייסהבללאש שנענ המל םעטה

 :ללאשבאללדלדבליה
 ׳ הזה קפסה יגהתב קימעיל שקהה דנמ ללכ ליעל^ש ילאר ןיאש ימאיל הבלשגזיה לע דחא קפס ילכח מ (לר1נ
 : ןלגר ארקנה המל סנלא ארקנה המ יאביל'ןלביב גילסענל סנלאב גללשענהגקלללעפה ןיב קלחד

 עמ ןישק הריבע יילהיה לז¥ש המ יאבד׳ ישלנאת עלמלשהגקגשהל הבלשעה אנמה חיכה ראבי 'חכ קר^ל
 *• הבלשגי לעכ לע לילא םיכשמנה סיקלספהל בידא סללעל אל יכ קלספ דאביל׳ הדיבעמ

 דל שנלעהל יכשתגינלמאכ סיקלחנ םדא ינב יכ מאיל'זנה רקעה אלהש שנלעל רכשב יבדל ליחגיי *טכ קר^
 דבלב ינחלי להנימאיש ימ שיל דבלב ימשג להנימאיש ימ שד לכל לכמ יכשה שיחכיש ימ שי יכ^לעד

 5ילהמב שישגילעדה קללח יחא ךשמנעלעדה ללא קללחש מאיל׳ הילגיהגיעד להזש ליאיל'ינחליל ימשג להנימאיש ימ שיל
 :הלבקה ימכח מאש ליגלגב יבדיל'איבנש הממ י^ילי איבנ אלש םדאל לל חלנ לזיאש המ יאכד׳ שפכה

 'ימאמש לז סכמיתגיעד אלה 'אה׳גילעד יגישל לארשי ימכח לב לקלחכ3ילמה יחא אבה יכשה יכ מאי קר^
 םיכסמל לכסה דנמ ןלכנ אלה הזהגיעדהס יאביל׳ דבלב שפכלל ינחלד ללכעלמה יחא אבה רכשהש
 ביל דחיב שפנלל ףמל אלתגילמה יחא אבה רכשהש לנימאיש תלבקה ימכחל לז ןבמיתגזיעד אלה ינשהל׳ הילגזלהגזיעד5

 :גיעדה הזל לבייחגייסגילקחיתה ילכזי ךכ חאל לז המיהגיכש למכ סנקיבסגלנבה ךיד יאביל .
 ׳ ןכל סדלק אלל םיגימתגיייחלי יחא אלה אבה סללעהש ןימאהל לגיעיסל לז ןבמיה איבהש תמ ראבי קר1)

 אבה סאל גילמה יחא דימ םדאל אגה םא רכסה ינימ׳ב לללכ אבה סללע ןלשל יכ דאביל׳ הייאר סגיייאר ןיאש רמאד
 : הזל היאר איבדסיגימתעייחגל רחא

 5יליה םעגילמב םדאה יעטני ןכ לעל לכיעני לל לגילמה יכדה ןמ םדאה לע הלתת דנש לכש ראבי
 שפנה ךילנ דאכיל ׳גילמכ לרעטני םיקידנה <גןאס אנמנ םעטה הזמל אלפנגלכעגילגיחמעג שפנה

 :גקלסגיההל םישלחה לא םייחב
 קרלזל המשנהגלא איכמ הבקהס לז״יאש המ יכ ראביל׳ אבה סללעב שפנל שנלעהל רכסה ילינ ־יאבי
 טת סלקמ היה הזש מאיל׳ תגילא ןגקיש אל םלקמב הלילא ליבגיש לי דחאכ סגילמ ןדל ^לגב הגילא

 : דחיב שפנלל^מל רכשהש סיימלאללילעטה
 ילל םדיבש לילנלע טלעימ <יןללח יפכ םיקידנל שנלעה ללבקל אבה םללעבגזילגידמ ^ללח שיש יאבי

 :תלבקה ימכח ירכזש שלבלמה דלסל זלמריל דחאל דחא לכ דיבש לילכלע בלר יפכ סיעשילל
 עלללכ היחלקה היתלי םא ראבי ןכל'ללינמאהכ שישלילעדה ^ללח דאביל סיעמתליייחגיעכלמא דלכזי

 ז :לייקלחלא
 ש ראביל ןידהעדלש יפל יחננ לא יינליז היהיש ילאדגילדיבעהל ^לנמה לע שנלעתל רכשה סא ילקחי
 ןידהלירלש יפל רכסה לבאל יחננ היהיש ילאר ןידהלידלש יפל שנלעה יכ שנלעהל רכשה ןיכ קללח שיש

 : 'לגל ךל ןגמ יכנא לל מאנשכ לניבא הרבאל זמרנ הזש מאיל'דסחה דנ לע יחננ בלשי סללאל יינמז׳יהיש דאי
 אנמכס הממל ךרדכ ךלכא ןפ השמל כש תממ ןידהגידלש יפל יחנכ היהיש ילאר שנלעהש היאר איבי ןל קרןנ
 * ךרדה הז לע ןלילע ךןיסב בסלי דלמזמל׳למזמה לכ שרפיל השמל הלפע דלמזמב לקאזה תדמה לע םער^מ הערמ

 ינחלרה רכשלל אבה סללעל תכחש םדא ןיא ןכ סאש׳יחננ ליהל ילאר שנלעתש לנרמאש המ לע תשק * 'ח^ קר^ י
 :ישפנ יכרב שרפיל ךלמכ לא ימל׳ סיקלא רבדגיחא קלספ שדפיל׳ אטחי אלש ןדאב קידנ ןיא רשא

 גינק דלכזד םיינחלרה סידלעייה השמ מייניכ לדכזנ אל המל םישקמ לכהש המלדקת אישלקה דלכזי ט^ קר^
 :קיפסמ הכ רמאנש המ לכ ןיאש דמאיל הב לרמאנש סירא^לה

 יה םללאל׳ הללכבהמלאל סילללכ םלכש מאיל םיימשגה סדלעייה תיילעב לדכזנשעלמלקמה רלכזי י מ קר1}
 'יבלעכבל׳יאיבנבלידלעב לדכזנשעלמלקמ איבמ׳ זמרב אלא הדלעב לרכזנ אל דחאל דחא לכל שיש םיישפנה םידלעייה
 ל שנלע הילעב רכזנש הממ יכ רמאיל תילקתעלללכמ יספנהעליאשהה לנממ חירכי ינליע ךייד רמזי אמ קר6
 דתאיל הז ראבל הדלעה הביחרה אל תמל םעטה דאבד ידנה שפנל דכש שיש ראבעיעאטלחה שפנל
 םהש םיללמגהל םישנלעהעקל ליעלעש ש׳כ םייעבטה םירבדה לטבלל חננל ליעלגי הרלעתש ןליעה ריעתש רחא יכ

 : תרעהעינמל בייתעמלךסמנ רבד
 !דאבד תשמ ערל^ב ןימאמ לכלעביילחמ חישמהעאיככ תנלמאת יכ רמאי בי קר1ל

 'ג^קר^

 'ד^קר^

 ,הידקר^

 'ל^קר^



 'גמ קר^

 דמ

 >זמןרר;2נ

 ומקר^

 'ןמקר^

 'תמקר^

 'טמ קרג

 'בקרנ
 },י■

//* 

 "אנקר!)

 : סיקלסעה חיכהמ לא ה^בקה׳יפ לע 6יה חישמהעאיככ תנלמאה ס6 רויכין תשמ

 לעפב סאל חככ סאל לכשב סאל סשה^עידיכ סא סיפלח^יתעליאי-צמ סייכדל שי יכ ימאי
 העידיה לל עיג;י איבגהל זילבס יעישל סגיעמא לע סייבלהנזיעדל סהל ישפא יא סיזלחתיכימאר ׳

 :קפס ילב^יי^ילרא

 הב היהיש יספא יאל קפס ילב5יי5ימא איה סיאיבנה ירבדמ סליה לנידיבעאבמנה הלבקה יכ תאי
 אבל קלספ תז לע שיפיל'הללאגה לע ססה ןיבן לניעב יסא׳ידבנקלא^יאז יכ ימאיל דב סלסב בזכ

 :לגו יעיייבגזיאז ינאל לגל לאלג ןלינל
 א העאל קלספ םיפיל׳ הבהאה סליק ןיכע אלהש ימאיל להמ סיסנא ב ןיב ^יייבתגל^לייכ קנע סיפי
 הנידמ לננהל אלה הלימה לעעיככסגיירבה יכ מאיל״ מל דלסקיעמנ לדחי ישא מל יכיעכ שלנא

 :סנהיגלש

 בל הקלכמהל היגה זיעכניע לכב ססב חטביש אלה קמאמה^לדלבע יקע יכ מאיל ן־לחטבב יבדי
 'למזמגזינקל'לגל לנעמס לנינזאב סיקלא דלמזמ סיפיל׳ ןלחטבה יקע להזל החטבתהלטקסהה 5יעבל

 : לגוינגזיבזעהמלילאילא

 ג לע איה הלקניה יכ יאביל׳ קמאמה לא יחרכהל ןילחטכהמ ךסמנ יבד אלהעלחלגלהל הלקגיה יכ מאי
 איהש החטבהה5יוק;י איה^יחבלשמ יגזיליהיכ ימחיל־החטבההגללקגזיל לבכזיגללקניג דסחה^לקגי סינפ

 :הל ישפנל ;גל ישפנ ת^קוק ה יגדיוקקוספ שרפילגזימאהעלקע
 לבקמה קכישכ סלש^לעיגזיש דספאנקיקלחהל׳ןייקלח^ייטרפהנממלנקיללכתנממהלקגזיתשמאי
 ס יפלגייללכה הללאנה עיג^י אל הזלל סילבקמה לכ הילא תמנע לניכי אלגייללכה לבא׳ הילא למנע

 :ילאיכללכתלכ3יילקנקקאס
 הלכסל המלמע הלבישיל שפנה לדייטי יכ סדאה עבטל׳ייכפה סהש מאילעלחלגיהנ הלק^יה לע השקי

 ד ׳ סדאה להחבשיש ישפאשגיללהגיה לכמ^יחבישמ ינקמ איה סשל תלקקה יכ רמאיל הז לע בישיל
 3יה עכס הלק3י:^ יכ ;כ סנ מאיל''לגל הלה5י הימלד ךל קלספל׳לגל לחייא דימע ינאל קספ הז לע יאביל

 :'לגל לכרל ילמסל ה לא הלק קלספ הז לע איביל הלקע ה
 סיבלעכב אנמנהעמלעיעה עבסהמללעילקדבבססהלעהנללע ןיאש לנדאיכש יחא יכמאי
 ח רללדמל סידבע יניעכ הנהילמזמ יאביל׳עמלעיעק אלה סינפ תמכ לע יאביל׳עללגה ךילא לע

 : תריסא סללעהידסח

 עלימסגהעלבלטה יכל דימעמ ילנשבעלדמיעעללפסתעלאבמנה לכס מאיל להמ ילמגה בלטה ראבי
 דהאד׳ העלנעה ־יחא החונמהל קגית יחא החמשה דימע אביהזלל׳ ךפה לא ךפהמ דימעעלנעסמ

 יל ׳ ןתי למעל זלע ה קלספל׳לגו בלט יכ תחלגמ איד קספ יאבר ינחמה יבדה אלא סייק יבד ןיאש
 ימאמהעמיעח תיתעש ידכ תב יכזנת סללסה קנעל סינתכעכיב 'יפיל לתמ סללסה קינע סיפיל

 ; סללע לאל תלהע סלסנל סע :סללשל תכרבל בלטע

 ג וכ ואמיגכךכידע רעשה ןיו
 ג ינדינת^א םיעשר דיו חואג דגרינאובתדא

 : רבד %דא׳חכ רבד םיקיזאב



 ר^סה תמדקח

 ל3ידה ידןסי יכרד סהילעשעללחמהתענבהג ייקעה'
 יפל ה3י)לק סא ׳ דכמ השק)דכמ תלק סיבבלס ללכב
 אל)גיד ילעב סה סל)עב ס)יה יעדלנה סישנאת לכס
 אל סח הילא סח^יי )אגילה ילעבמ סדא תיהיס ייימי
 יס ידכ3ייר)ייכ הנבה סדיטי )א איתתגידה ירקע עדי
 הקה עדי אלס ימ אפ)ר איק אלס )מכ׳ סהב ןימאיש
 תהעללחנקת עדי אלס ימ סדנהמ אל)תא)פדהע)לחגיה
 ןכ לע)׳גייר)יכ תעדיעלחפל לא יגיימא תעידי הסדנהה
 לח ןינעה עבט רלזגיס המ יפכ תיגקימא תעידי הילא סחיגזימ אלהס איהה קדה ירקע עדיס^יד לעב לכל ילאיס׳אלבמ אלה
 מ רלבדגללגידה ירקעב לרבדיס סימכחה ןלמהל לניכמ אלס יפל היסק סאל׳ ןינעהעלחכיב האבה תירליכ תנבה סניבי
 מערלגי ירקעב דלחיבל'בר <^לליח סהב סיפלחקמ סיאכמנ לבא סרעסמב אלל סייקעב סימיכסמ ליתיס אלו קיפסמ
 גי סגילא ססס ימ סי יכ טעמ לניא ^וליח תירקע רפסמב סיפלחנזימ סה3ייקלא הגיליה תב סימיכסמ לכהס סעס השמ
 ת גידה ירקע ראכל לבלגישס סתב דחא אלל'דבלב סירקע ל סעלא ססס ימ סיל סירקע לכ סעלא ססס ימ סיל סייקע
 אד סאעלבר סה סאל׳עלבר לאעחא היהעס ילארעיהלאתעדה סאל'תעיללזעיהלא תרלע המלדי אל יסא ללכבעיתלאה
 תעדל ליהיס ילארס אלה לב קפסל ןיאס הממל־ לאל סאעיטרפלגזייתלא איה רסאמ סידחלימ סירקעעחא לכל ליתיס דאד
 טפ סידחלימ סירקעל׳עיהלא העליה ריילכי אל סהמ דחא לטיבי סא ללכב עיתלא איה רסאמ סילללכ סירקעעיתלחה
 הפ בסליה לבלא <זןסמ ריעכה ינא יעיארס י^לו :הללכבעיהלאהעדה ללפע סהמ דחא לטלבי סא סייטיפ
 לעללדגעראפערקיעאלסלרדהתזעלעמ לדלג ןלסארק עינמה הנה ינעינה רסא האירלס ריעה
 ע בל סלסל ילאדס יבד סדיב ללעה אלל סירידא סימב לללכ סלכסל לב סינייעמל לפנ רסא הכלבמהל ללבלכה בלרל
 גייס ידכ וילע רלקחל ילאיס תמ לא עלנפ ןיאמ תבסחמתעלחעב חלית לע הלועה דמואה יפל סייקעת לראיב יכ וילע
 רפסה יערכחל עקפסמ הריקחעיתלאה עדל סילללכת סייקעה לע רןקעל יבלעא יעענ'לעעמא לע סלידת רדבעיס
 עדה סאל • עיתלאהעדה ירקע לע טדפבל ללכבעועדת י״יקע לע רקןח אלהס יפל סייקעה רפס למס יעאדקל הזה
 ס הסמ ערלע ירקע לע רלקתי יחאל׳ערחאת ןמעחאה לפלחעי המבעלבר סה סאל׳ לבר לאעחא תיהעס ינאיעיהלאה
 דאביל ׳עיטיפ איה רסאמ״ידחלימ ירקעל יתלא איה רסאמ סילללכ ירקע תב סיס ראבילעיקלא איתס תב ימיכסמ לכהס
 סילללכה קללסבל׳ סהמ טעעסמל סילללכהעחע יסנכנ סתס יפל סיסרס לארקי'ייטרפ׳ירחא ירקע׳ילללכה ירקעל סיס ׳
 דלבעבלסנלעלרכסל׳ימסה ןמ הילעל ססה׳לאיכמ סהסג סהעיהלאה הילעל ילליכהירקעהס ראכיל׳'ייטיפה לקלעסי

 'להס לשאדה ךריעה ןמ רלקחל בהל׳ סה ללא יאל סה המכ ללכב ירקעת ןמ רלקחל׳אה׳׳יימאמ דל הזה רפסה לנקלח הז

 רקעה ןמ רלקחל דהל'לב^נה׳ירבדהנ׳ימסה ןמ הילע אלהס בה רקעה ןמ ייקחלגהל׳לב׳ילענה׳יסרסתל ססת לאיכמ
 עלעמ יפכ יכ יאלבמ אלה רשאמו :לב ילענת סייבדהל לנממ׳יפעעסמה יסרסהל שנלעהל רכשה אלהס׳גה

 ילאר ךרעה ללדג סלידהשכ יכ לגיסתל לעללדעסהל סדאה למע היהיש ילאר ןכ יעגסה סקלבמה יבדה
 סחיעמ ללדעסה לבא קזח ללדעסה לעגסהב לדעסתל ילאר ןיא ךיעת ללדג לניאסכל לגיסתל קזח׳ללדעסה סדאה לדעסיס
 רסע רס*ילכ סעיס ימ חבלסיס למכעחא לזיב טחמלסעל ^סכרככ סילס׳ילכ םעיס ימ חבלסי אל יכ׳גסלמהרבדה לא

 ךרעה ללדג רבדעלעדה ייקעעעידי אלהס הזה סלידה היהל׳הז יחא הזב דחאל דחאעבב׳יטחמ *וסעל ףסכ יככ יפלא
 ראלבמ׳לה׳לפלחעמעלעד ילעב סהס׳יפאלעד ילעב יסנאה לכ ליתלעלעד ילעב סהס יסנאה 'למלס לנס יפל דאמ יעלי
 עאזה׳ריקחה׳ליהלל'ןינעה עבט ללבסיס המ יפכלעללכיתל'לרספאה יפכ לנחכיכמאמ לכב הזב רלקחל לדעסנס ילאיס

 תיהיס ןפ!אב לכשהו הניבל העד לנעלא ןנחיס תנלבעלעעד סדאל ןנלחה ססל ןנחענס ילאר דאמ תיקיל ךיעהעללדג
 סעלנ יהיו מאס לעלפעב העייבי הסמ מאמכ ליתלאת׳לללעפה לכב קבד אלה רסא יתלאה למיענה ןמ עאז לנעללעפב
 דכמ סא ינפ במ׳למיענה לב ללפי לעפ לכב יכ לרלאיבל ־ לתננלכ לנידי השיעמל ונילע תננלכ ונידי הסעמל׳ילע יקלא ה

 למיענ יהה תללעפבעליה לי לעלפה דכמ סאל-הימח עבט׳לזגיס המ יפכ למלסה ילכעב המלש העלית מכעב הלועפה
 ומיענה סהב ללפי מהלאה׳ולועפבל׳ אלההלעופהעללעפ איהה הלועפהעמהל לעלפה לא הסחיעה דכמ דחוימ למלסל

 ל ןימח עבט׳לזגיס תמ יפכ סהל יספאס המ^ילכעב למלסעמהלר סמכעב לללעפה דכמ סא 'ינפה ללא במ׳למלסהל
 ה ךרדמ ןיאסיפעאסמאעללאכעי לאה לעופ ןעליהדכמ ןימח עבטב לניחס רחא ידהל"למיענ סהב לופי סגל ליתל

 עלפת עהל'ליססהענלמעבלועב סלנכ סבדהס הלעשהמ סהה עבה לנבל לבהה הב אכמיס הימח עבט יפכ תרלבדה .
 ע ןלרעיהלסילעיעבטה הנלמעהאיקסהלוגעל המוד העויהלעאזהתנלמעבסעלכבל הנבה הב ןעלנ ילעופה רחבמ^
 ילנפ סלקמ ראסי אלל ידכ הזל הז סיכלמס סיססממ סיסגלמב ישא יליפהל חטשה לכ אלמעיעליסשהענלמעבס הילע
 עלמדכ עללמע סיעכה לסעי סאס הלוגעב ןכ ןיאס המ ןהיניב סקידל



 א רמאדג

 יששה !ינלמגלב סגאנב ךכיפל ממת ^לע)5י ללכקיאלש סהיניבכדסלקתראשילזללזגרלכלמסהנתלפשאגינמלכ
 ר חטשה לכ אלמי הזל הז סיעבלימ סיגיבעכימהבש יפע׳א יכ סיעבלימ סלאנב אל סג סילגיעמ סלאשע אללגיליששה
 ה ןמ עיעבטה הכלמנחה איהש הללגעה לא גילמדהלמ הקלחי רמלי עכלימהניכלמגיגיליהל ה:ה ׳ סישגלתכ ־ישא ילנפהל
 ס המ לע דכה הזמ ןלךןרי הב אכמיש ילאיש 5יי לאה לעלפ העליה דכמ הילבדל אכמנ הז לכל לנממ הלאנב אל השלשמה
 ס יתא סשל ללפ5ימ השמ היה זכלעל׳גקליהל/^עלללעפכ אכמנה לעלפה דכמ דשאגזילמיענה להזל ׳ הימח עבט דלזגיס
 יהיל ימאל'יהלאה לעפב ישא5ילמיענה יגמ יגש לגיעלללעפב לאכמיש סתיגב לע ךידהל ךלעפ ךידבע לא הא־יי ימאש
 3 ימללכ לגילע הגגלכ לגדי השעמל ימא לעלפה דכמ ישא ־רדהה לאל גקלמיעגה לא זלמילל ׳ לגילע לגיקלא ה סעלג

 ש סשל ןגח^ימ יגא ןכ לעל־• להגגלכ לגידי השעמל ימא המכעב הללעפה דכמ ישא3ללמיעגה לא זלמילל׳ לגילא ^לייכב
 תיא יגדמליל 3ימא ךידב יגחגיל יגרגלכ סילשהל5ילמלכע3יל זלע יל זנייש ילמגהגזימאהל ילמגהעללכיה לעב אלהש
 יה לכ יעילק ךעלא יעשי יקלא העא יכ ינדמלל ךעמאב יגכיידה יילשל/ה רמאמכ יעיילק לילאל יעחטב לב יכ דשליעלחיא
 דאבמ סה המכ ללכב עלעדה ןמ רלקחי ןושארה רמאמה ׳ ידש עיזעב ילחה הזל * סליה
 ירקע לע דןקהיל ןהילדבה ןעיל־ ליהלא ל *עליסלמגו ׳עליעב^׳ השלש סהש
 מה עפיילזמה ןמעיהלאהעדה רכלע תמב ןחבמה ף־יד ראבי רחאל ׳עיהלאה עדה ירקע לראבעיש ידכ ןהמעחא לכ

 ןמ הריקחה ןושאר קר^ ׳דחא ןמזבעחאמיעליעיהלאהרלעאכמעשרשפא סאלעיהלאבהמדעמה
 עלאיכמ למכ טילללכה סינייגעב למיכסי סא ^אעלעדהש יפל ׳ דאמעגכסלמ הריקח סייקעה

 סהב׳ סייקלח סירקע^ילעדל ליהיש חיכהב בייחעי הזלל סייקלחה סינייגעב לקללח סה הכה״סהימלדל שגלעל רכשל סש
 ירקעמ דחא שיחכיש ימ לכש יפל׳ המלכע הגכס סייקלחה סיגייגעה ןמ הריקחבל העללזמעחאה עיהלאהעדה לדבע

 3ירלעב רפלכ אלה הגת לגזילחילשל השמעאלבג שיחכיש ימ יכ ׳ איההעדה לעב ללכמ אכלי אלה תגה ׳ סייקלחהעדה

 יפל השמערל^ ירקעמ דחא לאגמ לז סבמיהש חישמהעאיב ןכל׳עיהלא הרלעל לללכ רקע לניאש יפע א׳קפס ילב השמ
 אבה סללעל קלח סהל ןיאש עדה ללכמ סיאכליה תשליערלע ירקעמ רקעב סירפלכה ללכמ בג לב רפלכה היהי לירבד
 מגב לגיכמ ירהש דאמ הימעמ רבד הזל ׳סייפלכה ללכב תבלשעעילכלהמ ישלש קיפב עדמה יפסבלזאלהלאגמןכל
 להללכא רבכש לא־ישיל חישמ סהל 'יאש רמלא דלמלעב סירכזגה לארשי ימכחמ דחא אלהש ללה׳רקלח קרפב ןירדהגס
 ל ׳ אבה סללעל קלח סהל ןיאש יממל סירפלכה ללכמ סכח לעלא היהי סבמרה ירבד יפלל ׳ הדלהי ךלמ היקזח ימיב
 ד לאיבהשעחל ׳ סעד ירקעב ןימאמ היה אלל לארשי ללכמ אכלי היהש יחא 'מגב לעלא לריכזה המל ןכ טא ללאשל שיל
 מלאל תזב סיבישמ שיל׳ סלקמ סלשב ליפמ העלמש ימללל 'ר סשב לריכזהל סהל היה אל ןכ טא טהילע בישהל לירבד
 'ליסרעה לכ יכ׳יקלספה חירכהמ ישיל חישמ טהל ןיאש רמלל לעיעד לבא הלילח חישמה רקעב יפלכ היה אל ללה י,יכ
 'לאלבגה למייקעגל הדלהי ךלמ היקזח לע אלא לימאג אל טתימלדל ישי עזגמ רטלח אכיל לליכ חישמה לע היעשיב 'מאגש

 ןדאלב ןב ןדאלכ ךיתמ לע ימאג לשלרדי טילג לילא טימע סגל דמלע ישא ישי שילש בלעכה רמאש הלמ ׳לימיב ןהה
 ךלמה לא ־ילבגה ךירמ יכ ןצ טג לילע ימאג ׳ דלבכ לעחלגמ תעיהל מאש תמל להיקזח לא החנמל׳ייפס חלסש לבב ךלמ
 סמה עלעגלקמלעלגנאש עלחלגמב בשיסכל םדעב לשפג ןכסלל למעעא עישלתלל ליבילאב טחלתלל קשגעארקלעאנל
 תלמבעילמיש עדלי לעליה טעש ללאש תשע ןכש אלתהעלגנה ללבשישמעלמה לל יחבגש דע לילא ללדג יאגג אלה ןכשמה
 היקזחל ׳ הזהעלגגה ןמ לגגהל ידכ המחלמלעאכלמ עגמג אל ימע ךיגבל תעא יחמ לאמס לל ימלאס למכ המחלמב
 גסענקימב לל השעגש ללדגה סגה לאישכ לבא המחלמל אגלי היה אלל סלשלריב יגסגש ^ע סללעה לכ לעלא טיגגמ ליה
 ה החלגמק העיה תזלל ליעלמחלמ טחליש טסב חטלב לעליהל היה תמחלמל אגלי היה אלש המ יכ תלגעג עלייחל בידחגס
 לדעב סחלכל לפלעללאשמ לל ןעג ךכיפלל טסה יגפל בלהאל ילמג קידג היהש טללעה לכ לעדיש לילא ללדג דלבכ איהה
 רלסאל לבשג רשא לארשי לכ הזה תגה טגה טסרפעהעבסבל ׳ טהל דלבכ החלגמה ןיאש טטלמה ראשב ןכ ןיאש תמ
 ךרדה הז לעל לכל למע ראשל הלסמ תעיהל 'מאש להזל׳ישי ץראל לבס'לניאה ראשל סלרעפל םטטדמללשלכל לחרבש לא
 ד^יעד יכ רמלל הז יפל הארג תיהל ׳ טיגטשפה ןמ טעללזל סעלב ןבל ןתכה השמ'ר תשיפ ןכל תשרפה לכ ךסמה אלה
 העאיבב ןימאמ היה הלבקה דגמש אלא חישמהעאיכלע חיכה טיאיבגבל היעשיב לאבס טיבלעכה ןמ ןיאש אלה ללה

 לרמא רמגב וילע לבישהשכ ירתס עמשמב הז ןיא לבא סיעסלפה ללכב הגמג אלל 'רשי ללכמ אגלי היה אל הזלל לאיגה
 תטלחב לעלא ןיקיזחמ לית אלל לערבש לע אטלחב לעלא לקיזחהש ללכמ ׳הב׳קה לל ללחמי רמללכ ללה׳רל תייאמ היל ארש
 ללה 'ר קפס ילבש אלא 'דה רמאמב •יאבעיס למכ הלבקה יפ לע ןכ קמאמ היה סא׳טיקלטפהעמאר שיחכמ לעליה לע
 כ השמערל^ל רקע חיסמהעאיב ןיאש יפל טייפלכה ללכב הגמג היה אל כפעאלללכ חישמהעאיבב ןימאמ היה אל
 ׳ לעללז העלאיבמ רילני אלש׳ירנלגהעדל יטרפ יקע אלה טכמאל1לעללז תעיאיגמ ריילני יבכ יכ לז טבמרה בעכש למכ
 ל יהלאעד לעב לכל ילאר תגלמא איה ןיאמ שי סללעה שלדחש למכ הגימאתלעדלהיעד לעב לכל ילאר תגימא איהל

 ןימאיש ימיכ׳עיהלאהעדלרקעלניאשפעח תגיליאהל



 רמ^ימ

 סבמ'׳^ עעי יפל יקעב יפמ לניאש עע׳א אימה ןלביה סיא:זמכק ;־כ ללהגיה לגממ סלדק ןלסאר ימלח שיש ןימאיש
 רןיעב יפלכ היה אל לבא לאלגהנזיאיבב ןימאמ היה אלש יפל אשלח היהלג-י ד ןכל־אטלח אלה מ מ ׳'י־יקעב לאגמ אלש לז

 ת ןמ הייקזלב שיש ללדגה ששחה הזמ דאב5ייל סייקעב שלדתה עגלמא אלל חישמה זיאיב לכמ אלש סיכליחאהגיעד לתזל
 שלדחה הכמש ימגיעד יפל ייהש'הי-ו^יה ירקעמ רקע אלהש רבדב ילפכל חבי אמש הבכשב למבע שינכמ אלהש׳ירקעה
 היהי ךיע חישמהעאיב הגמ אלש ימ ןכל ׳ הלילח הרלעה ירקעמ ־רקעב רפ/ג לז סבלידה היהי הגה היל5יה ירקעמ יקע
 סירקעב לז אלה הגמ^ םירבדה ראש לע ןלדל שי ןכל ׳ ־ךלע ןאנמש סבמדה רצד יפל השמגזירל^י ירקעמ יקעב יפלכ
 םירבדה םת המ הפיא עדליהמב ט ירקעה ןמ הריקחב המלגע תגכס שיש לכרמא הז רלבעבל ׳ אביש למכ ייקע סכיאל

 :רקעב רפלכ א־יקי רקע םגיאש׳לילאל םהב יפלכהש

 יכ אלה לב אבליכל תזב םירבדמה לאישי ימכח לע !ילכז דמלל הזב ימאגש ילאיש המל ינפ קר^
 םלשב רפלכש ימל ׳ רלמג3ימא אלה היללקב אבש המ לכש ןימאהל בייח 'ארשי שיא לכ

 הדלקה לכ ימלאה לכש קלח קרפב לזיאש למכ רפלכ אדקג הילעיה קעד להזש עדלי ל3יליה םע הרלעב אגזתגש הממ רבד
 שה ןמ הרלק ןיא דלרלאה ללכב אלהל הזב ה רבד יכ ימאג לילע למגעמ השמ לימאש דחא קלספמ ץלח הייבגה יפמ הלכ
 להטה 'םיקלספהגינבהל לכשה דבמ הז לע רלקחל אבשכל הייקעב ןימאיל השמע־ילגקב קיזחמ אלהש ימ לבא ׳ םימשה

 ה רקעה שיחכהל ןליעה להטה לא ׳3יעדה5יליח5יב ןבלמה יפכ אללעיתא ךיד לע אלה םירקעה ןמ דחאש רמלל ןליעה
 ראשכ לקלא ןימאיל דקע לגגיאש דקע להש המב בלשחי לא דגימאהל תדלויה חיד^ אידבעעד לכגיאש בשרח למליהל אלהה

 הנימא םלש הזכ שיחכמ לגגיאש בשלח לגיליהל ילגלה יסגמ שגב הנלמא לז יא ןימאי לא ירקע םניאש הדל^כלאבש לגלמאה
 לכליעב העלט אלהש פעא הידיסחל רשי ימכח ללכב אלה לבא יפלכ הז ןיא ׳ הדלעה דבמ ןימאהל ביילחיש^ילגלמאה ןמ
 ללאכ ׳ ןכל םדלק םיגמז ידס היהש םירלרלאת טלשארה׳אישי ימכח5יבק5יעד להזל ׳ הרפכ ךידבלגגלסב אטלחאלהל
 ו לאדבג ןכיהמ םימש ליקיפב רמאש המב ללדגה יזעילא ד ןכל י שדלחמ ןמזהש זימאהלגיחיכמ הילגיה ןיאש לרמאי
 ןיאש ימיל לגיעדש גזיעדה^ילחגקב ןהמ האריש למכל ןטלתפיפכ לירבדלבכלי סא ^א_יכ ^אללכלעאדבנ ןכיהמ ץראהל

 ה חרכהמ ןיאש דמלל ל3יבללכ יכ הזב לילע הסיפגי ןיא ׳ םלדק ןלסאר דמלתמ מללכ שימ שי אלא ןיאמ שי ארבג םללעה
 לז הרלמה ביה בגקכ ןכל ׳ הלילח טד^קב אבש הממ יבד שיחכהל ל3יעד היהיש אל לבא ןיאמ שי שלדחה ןימאהל הדלעה
 לסדלפיש רשפא יקלספה יכ םיקלספה חרכהמ היה אל ןיאמ שי שלדזיה ןיליאמאלה היהש המ יכ בה קלחה ןמ הב קיפב
 ל ׳ הזל למיכשיש ןפלאב סיקלספה שיפל בא ילאיל למבעב יגימא 3יעד אלהש יפל היה ןיאמ שי שתחה לגיכמאהלבא "
 בזלכגל^עד היהי אל סץדספב אביש המש דבלבל ׳ללכ לנימאהל ילאי ןיא׳יקלספה דגנ אלהש המש הזב לז ביה דאב ללאכל
 רבד ןימאהל הר:3זיה חייכג^ אל יכ ׳ לבימאהל הילגרה תייכגי אל בזלכ 5יעד אלהש תמ יכ לכשה לבא ל^ילאיבמ רידבי אלש
 לאבש םישגת לכל ׳ םיגימתעיחגיכ עבטת לבא לגילאיבמ ריילגי אלש ינדבעעד אלל ןרלכלשאדת^יללכשלמת דגבכ אלהש
 סגילמל למכ יפב הךקב אבש פע א לכשה לבא לגללאיבמ *יילבי אלש בזלכגיעד לבא ׳ םהב ןימאהל בילתמל ילאר הדלגיכ
 ןב ןקכליל יגה שללקבא ךיד להזל׳גימאה לא טסמ ןפלאב׳יקלספה לשדלפיל לטלשפכ לגימאהל ילאר ןיא׳סכבבלגילרע^יא
 ןגילא לאיבלתלגקמאת לא םיכסמ ןפלאב המשגתה לע ירלמ יאיבכבל הרל3יב לאבש יקלספה לכ יפש דסי ימכח דאסל׳תיזלע
 אלהלגב^יכס ךרדת הזל ׳ ןזאתעא ךכשל טכל םדא ינב ןלשלכתרלע תרבד תמאל בזלכעעד ןהיטלספגימהל ןטלספמ
 תדלקה יכיד חיכהמ ןיאש מלל םקכללכ לזרקעדל י^מ יקלב רבד ןלקאה יפקחיקפב יפס ינלרחאהקבק ךרד למבעב
 ךרדב׳יבלקכה ןימאהל וכליעקגידמ עיגה אלש ימ יכ הז יפל מאנ ןכל ׳םה לתלביכהס ךידה לע אלא איהה סנה ןימאהל
 ללכמ הזב אבלילגגיא הדלקהקעד להזס בסלח לקמהל בזלכקעד לדיב הזמ הלעל ןטשפכ סקלא ןימאמלקימאה לא יכסמ

 ׳ םללשל שח ןינימה ללכב לקלנמלל דפלכ אלל הדלקב םיגפ תלגמ לקליקלל לקלגגב רעשל ךקלה אלל הלילח הדיקה ילעב
 לארקל ילאר ןיא עליעב העלט אלהש יגפמקמאה ךללחב הדלקה ירקעמ רקע ןיבמה יפאש לז דבארה בקיכ לזמ הללדגל
 םהרבא מא■ לז דבאית לילע בקכל ןימ אלה /!ןלג אלה ישהש מלאהס לז סבמדהקכש תמ לעקגנשתה דפסבקכ ךכש ׳ ןימ
 לקילרקל י;אר ןיא ןטשפכקלשרדמהל סיקלספתקלגלשל לקסיפקדבמ ךלג לגיליה ןימאמה אלה ןכ הנלמאה רקעשפע׳א
 עשילאלי ץלח טבלש םינב לבלש הדבא ןב עשילא לע טימא לזירל אבמנש תממ ןלכגל יקתא הארי ךרדה הזל ;לכע ןימ
 ילז^ר יאש יעסיה קכמ אלהלשיחכהל קכקמלקתאהעדליש ימ יכ׳יפב לראיב הנהדב דלימל ןילכקמללארלב עדליס יחא
 שיחכהל אללהילקב אבס הממ רלפכל אללקמאה ךידמ לטנל אלל דלילרל ןרכקמ לגיאש ימלבא׳תבלסקכ םקלאלבקל
 ןימאמה הז ילבעבל ׳ הלילח יפלכ אלל ןימ לגיאקימאה <גןללחב םקלא יפיש פע'א לקעד יפל׳יקלספה שרפל אלא הלבקה
 ק־ונאב לזעבמדה קעד אלהש למכ ןרפעל ל־יזחי לבא שפנל ךלגב סללעל ליחיש סישטאת למייקקי אלש םיקמהקייחקב
 ןימאמה ןכל ׳ הלילח ם*קמהקייתק ךרעב רעלכ הז ןיא לז ןבמרהקיבס יפכקמאת ךיליחב הזש פע ח סיקמהקייחקי

 קבקל לז ןבמיהקעד אלהש למכ ^יגהקיללזב ללמג הדבל ספגל ןיאשל דחיב ספנלל <ןןלגל אלה אבה םללעב ללמגה ךיעס
 רכשב דעיכ הז ןיא לז סבמרהקעד יפכקימאה ךללחב הזש יפ לע ׳ הלבקה ימכח



 זיפ "יביהרמ סהיכיעב סימנח סלש ילק ז- (י לייהיש ־יפל הז לכ בוגינל יגלכדבלה) :הלילח ינחליה ו:י:לעהל יכשב
 ש־יכלל 5ידזי '*׳קעכ ייקחל פל סכח לכל ךץ׳לה ןאכמל * הנלבק אלבל ליפד אלב סליפ יללדג דגנכ ןלשל סי״יראמל
 3יאיבכ סירקע סטישאיה סלמשס סידכדעכקב קתאישיפלע /!)אל ׳ ל^עד יפל^תאה לא סיכסמ ך־ידב סיקלספה
 ןימאיש למכ טכימאהל הדל5יב ןימאמה ביילחיגלליגימאגקלגלמא ןהש אלא ׳ סייקיע טניאש סהב אבליכל שלדחהל חישמה
 סהש הרל^יב ליכזנס סידלפיה ןמ לא סיסכה ןמ ןהב אכליכל׳ טימשה ןמ שאהנקדיייבל חדק קולחמב ץיאה יפ^חיניפ
 ל טידקפה רפשמ ליה דפלכ הז היה טאש הייקעב אלל הלילח הילגיב יפלכ הז ןיא היל^יל סירקע סניאש טע סייעמא

 : טללעמ שיא בל לע הלע אל הזל היל^יב לאבש סידלעיהל םיסגה יפסמכ השמ גיילמל
 ךיעהשלמכל3יללזסלךדללןיחללביללוקלמליקלדחאדבדעדימעש דכל לע תנלה טש דקע
 ןלסלב לשמגישנ לזיל * ל5יללז למליקל ןליאה 3ילאי^מ ייילכי אלל לב יללח ןליאה סליקש יבד אלה
 לע טסה הז ללפי דכה הזמל ׳ ךיפ לל ןיאש לא אחייילאדב ■דקע לל םיש דכד מא הביה הזה
 ה לחגמאהש דקע אלהש לגיגעמ דאלבמ אלהש טשהחלאיכמ למכ ׳ טהב יללח המליקלחלה חלימעשחלדלסיהל טישי&ה
 יש ילארס סידכדה ללא יא דלקקיש ילאד הז יפלל ׳ לחליזחיקלא הדלחחלאטמ רייכל רשפא יאשחיקלא הרל^דלחיחרכה
 חלמשגהחקחדהל חלדחאהל ׳ ססהחלאיכמ סהס סייקעגי סחלא םש לז סכמיה הכהנ ׳חיקלאהחדב טייקע לתנליס
 ל ׳ הילחה הנחסח אלשל ׳ םימשה ןמ תייחל ׳ העימחאלפגל ׳ האיבנהל ׳ לחללזל אלל לדבעל ייארשל ׳ ןלמדק אלהשל *
 " ללש הגשמה יפמ קלח קיפב ליז ברה הנמש טייקפה ןה ללא ׳ סיחמהחייתחל ׳ חישמל שגלעל רכשל ׳ ססתחפידיל

 גלה טאש הזל גי סהס רמחל ׳ איהה יפסמב סחלא סס המל לז סכמית סחיא חיגהש סירקעה ללא לפ הגלסאי לאשנל
 ןמ הייחל * האיבגהל ססהחלאיכמ סייקע לחגליש סיפכ המל בלט המ הגה׳ יקע סש חאילה יפכ אלהה יפסמב לחכיה
 כ החלאיכלי ייילכי אל חיקלא הייחל סייחיכה סייקע ןה ללאס יפל ׳ שגלעל יכשחחל החגשההל ישה חעידיל ׳ סימשה
 סידקע ןהש יחא ןכ סג ייקיפ הרלחהחייחככל הסמ חאלבג לחגליש ךידה הז יפל קלחי ליגיאל ׳ ןהמ דחא לכ חללזב
 בחס יספא היה יבכ השממ ללדג איבנחלאיפמ ייילכי סא יכ ׳ סחללז המליק ייילכי אל הסמחילחל סייחיכה סייטיפ
 חגידמב הטמל אלהש לחללז ייבדמ יחלי לייבד לכמאיס ילאי לחללזמ הגידמב ללדג היהיש יכגה יכ ׳ השמחילח לטכחס

 דא לפמ לאיסי ללגש יחא הסמחייח ללטב ייילכי יבכ ׳ הייחזיחליחככ ןימאנ אל סא סגל ׳ אביס למכ ליממ האלבגה
 סגימאיס ילאר חליחמאחלילמא סה טא /!ןאס סידקפבחלמסגהחקחיהל חללייאה הגמי המל השק יככ ממל טחמדא

 ח ןמאי סא הללכב חיקלאזי הילחה ליפח אל יכ םירקעב סגילגמל ילאי ןיאש מלל יספא היהי יבכ השמחילח ל^ב לכ
 למכ היחהחלכממ הלכמ אלהש יפ לע <!ןא יכ לחליזל אלל לדבפל ילאיס יקעב לז ביה הגמס הזמ השק יחיר * טפללח
 הללכב הילחה לב הלחחש יקפ לגיא לימ ׳ סדבעח אלל סהל הלחחשח אל לגל ינפ לע סייחא סיקלא ךל היהי אל בלחכס
 ׳ מלגל ךל היהי אל לע יבלע אלה הנה טשה ןיבל יניב יעכמא סינכמ אלהש אלאחמא לחילחלחמא טשהס ןימאמה יכ

 ללמגה ןימאיש אלא סנלעל יכשב ןימאמה ןכ טגל ׳ יקע לז ביה לחלא הנמי המלל הללכב הדלקה ללפחס רקע לניא לבא
 ע סחמהחייחחח^גמהל ביילחיס ידכ הללכב תרלחה ללפח תמלחלמה דהא^פלגל היחח ןיאסל אבחסללעבל חלשפגל
 כ הנמ לבא יקע טסחא־ילה יפכירקעה הנמ אלל'? ביהס רמאנ טאל ׳ ססהחלאיכמכחיקלאה הילחת ירקעמ דקע
 'רשיב הילס הניכשהש רקעב הימ אל המל ןכ טא " הסמחילעלעפ לכ סנימאהלילאדסחליחמאהחלנלמאה סייקעב

 לעב לכ הקלא ןימאהל ילאיסהנלמאאיהססלדחה הכמ אל המלל לארשי ינב ךלחביחנכסלנס למכ הייחהחלעכמאב
 מ אל הלילל ןלמדק לאהשב הכלמאה הנמס לליכל הרלמה דפסמ בה קלחהמ הכ קיפב למכעב אלה ראבש למכחיקלאחי
 למכ השמח־ילח לעכ לכ סנילי-איס ילארסחליטיפחליחא לגלמאל ןטשפכ תדלחכ לאבס םיסנה לכב ןימאהל ראיס הנמ

 מיס ילארס הלבקה הנמי אל המל חייגי^אעמלמא אלל דבלב סייקע הנמש רתאנ סאל חישמהחאיבב הנלמאה הימש
 הנמ אל המלל ׳ יחללזב טח־איכמ דיילכי אלסקליקלאתחלנחדה לכל לללכ דקע אלהסחלבאהקלכק יחא סדאה ךשמיש
 חכלזיאלהש דלעלחללזחי סלס 'לחיכמ דיילכי אלש גטעמ ראלבמ אלה יכ׳ בג יקע איתחחמא נלגיא איהש טעש ריחבה
 חלשיה קידכחליהלל הביט ךרדל למכעחלטזיל הכי טא לל הנלקג סרא לכ קלסי הבלסחחלכצהלי ה קיפב עדמה רפשב
 ה קאל טייחהחא סליה ךינפל יחחנ האי נס הלכמהל הדלקה דימע אלהל אלהללדג רקע הז יקעל ןכ יחא בקכל לגל מיב
 ח קרפב הנשמה סלריפב םירקעב לחלא הנמ אל המל למג המיח אלהל הזה יקעה ראבל איהה קיפב ךיראהל לגל בלטה
 ס בחכש ימ יחיארל ׳ דאמחלקפסה קזח יךיפב לז ברה חינהש רפשמה הז רבד ףלס " טי-קע גח הנמס למכ קלח
 טיקלחי המכל ׳ הב ךשמכ הילחיהסחלדמגי דגככל הביקה לס ליחלדמגי רפסמכ אלהש יפל רפשמה הז לא ןליכ לז ביהש
 גימ ךקייל יפסמה הלפי אלש יפל לז איהסכס המ יפל רקע איהש הריחבהחלנמל ליז ברה חטהסקעדה ןמ לללה טייב יד
 טה טירקעהס ימאש ימ שיל'ליבקכש למכ סייחיכה סיךיע םניאש הנמס םחלאגיה ללכב הנמי המל ןקה אל יכ דלפל
 ל יסהליס טיראהה ןמ הזקללזל ןלנרהלחללכיהלחליחהל המכחהלחליחבנכ לחלר לע סיליעה סירבדה לכ טהב הכמל יכ

 ןיבהל לבל קש אל שיאה הז יכ לבה טיבימ סיייחא טירכדל רחא רקע טגהיגל דחא רקע ןדע ןג הכמל ישל



 'א ימאמ

 ^ לז סבתרה ירקעכ עדגל !^יסלהל רקעגילמב קדקדש ימ סינליחאה ק שיליסשה ה ללפי הז תת לעל ךיע^ילת ןיכהל
 בהש "גה דבלמגיילגתהל הדיחכהל האלבגהלניללכיהל החגשההל סשהגיעידי םהש השש סהעיהלאתנידל םירקעהש דמאנ
 דאיבמ הש)שה ללא יכ רלדאל * ףלגב חכ אלל ^לג לניאשל לזילדחאל סשהגזילאינמ סהש םהילע יגליעגיפלת לז ב־יה איבהש

 ע לתלשי סהילעגיפלתה אכש םירחאה השלשה םעל םמללז הל״לאיגת ריילבי אלש תיתלאהגזזלל םייחרכה םהש םנייגעמ
 ר היה םתללז הנילאיגת ריילגי אלשתיהלאהנזדל םילללכ םירקע סה ללא םא <!ןא יכ הז לע קדקדל שיל־תיהלאהגידה ירקע

 היהלא השתגידעיל םייטרפ םירקע םת םירכד לז םבלירה הנמש לליכ םייטרפ םידחא ירקע סהתע ןכ יכנתלגתל ילאר
 עלאימכהגילתדה לכ ידהשגזייהלאב הלידתתהגיפיילזתה זתנזייניתאהגייהלאהגדדת רכלתש תתכ לללכ רקע הז יאתלגמל לל
 אל סא ףאש הכתש דעשמה הז לע קדקדל שי דלעלתמהלא ה;יפל סלכריהיל לללה םירקעה תששבגינללת סללעב םליה
 הרעי אלהש *יקא דקע סתתע ףר:!יש ילאר היהל יהלאה הרעחה אנלית סאגתהבש ביילחת לנניא םגיללז^תלא הרעי אגלןת
 ש־ שיגרליהל ןלזגה אגתי םדאה אגתהכש יפל םדאה אגמי שיגרמהל ןלזנה אנתתבש רעלאה רמאמכ הז ידהש םימשה ןת
 י סאנליהבש ביילחמ לגגיא סדאהגילאיימל םייחרכה םהל םתללז םדאה א:תי אל םא ףא יכ קפס ילכ קדלנ לגגיא הזש
 ילאר היה ןאכ ףאל־ םדאה אגמי רכדתקל שיגרמה ןלזכה םשגה אגמהכש רמאיל רבדמה הז לא ףדגיש אל סא םדאה אגתי
 אגתניש כיילחי אלגזיילכתהי הדיחכהל האלככהלגרללכיהל החגשההל םשתניעידי אגתהכ יכ םימשה ןמ הדעי סהמע הגלייש
 יכ ןכ לניאתיהלאהגידל םירקעה ללככגיילכתהל הדיחכה תגתש תת ןכל־םתללז איה אגמגי אל סא ףאל םיתשה ןת הדעו

 גה גזידלתללחתה ןכ סג סה לכאגייהלא איהש התכגייהלאהגידלגיללחתהל םירקע םגיא הילא םייחרכה סה סא ףא ללא
 רפסת תעידי ןילימל יגגק ־ דחלימתיל:3יה לכאתיהלאהתדל הלחתה לניא חללשכתילכמה סגל׳אכיש למכתיסלמיגה
 ירקעכ לדכדיש ילאר היהל יאלכמ רלבד הזכ לחל אכתג אלש הזת השק רתליל דאת השקתיהלאהתדל םייחרכהה םירקעה

 םדאה יקזג ראשב לרכזש לתכ סהכ יילעתלשפגה ללמגלתישלגאה החלגהה דקעש רחאייהלאה הרגמלתנדנסינ *ישרש םהש
 " סהכ יללת יגדמה קלבקה ןלקתל דבלכ ףעהתגהגה סהשתלגלממ יגידל

 סילללכת ידקעה יכ אלהתיהלאה הרעילעתלסיל םישרש םהש סירקעהתריפסב יל האריש ןלכגה ךרדת 'ד קד4
 םה גה ללאל םימשה זמ הרלהל שכלעלל רכשל החגשההל׳סשהתלאיגת םהלג סהתיהלאהתדל סייחרכהתל
 אה תלדלתה ןמ הזתללזל השמ תרעיל סהרבאתיעילחג תרעיל סראתילהלתכתליהלאתתלתדלרשא םירקעה לכלתלבא
 תסמל םיגרמשמ םיפיעסל םישרש ללאמ דקע לכתחתלרז דחא לזב לא דחא ןמזכתחאת רתלי לאגמיש רשפא יאתליתלאה
 ידי אלה 'ימשה ןמ הרעי ללכבי• ןתימלדל יחגגל ןלמדק עיליה שרלש אלה םתהתלאיגתתחת יכ אלהה רקעה ןמ סיפעעיסלד
 קע גה הלאמל • שפגל אבה סליעבל ףלגל הזה סללעכ שגלעהל רכשה סה החגשהה ללככל־סהייילדל תאלכגתל סשהעיעידי
 'לאינמ רקעגיחתיכ־ךרדה הזלעתליהלאבתלמדממה לאתליהלאהתלרלתל סיפגעל םיפיעס םיגרתשמ סילללכה םירקע

 חילשל'תשמ תאלבג שרש אלה םימשה ןמ הרלעיתחתלתלדחאהל תשמתריתל יטרפ רקע אלהשתלתשנתתקחרה אלה םשה
 לגתעד יפלל לז םבמיהתעד יפל השמ תרעיל יטרפ רקע אלהש חישמה תאיכ אלה שגלעהל דכשהל החגשהה תחתל עילחילש1
 הל ־ השמ תדער רעיסל רקע לגממ סישלע ם?י־י;דגה סג יכ תשמתרעיל יטרפ לגגיא דקע אלה סאל״יקע חישמהתאיב ןיא
 לשב םיללכנ םלכתליטרפהתעידל סייקע םתש םתב אגליכל ללאל־לתללז סתדתלאיגמ ריילעי אלש םהל יט־יפ רקע אלה)

 בתי דלע סיפלחתת סיגמזב לא דחא ןמזב תחאמ רחליגייהלא הרעיאנמהל רשפא םא םללאלרנרמאש םירקעהתשלשב
 ה לא םדאה עיגי הב רשא הגלתאל דלסיל שרש לללה סירקעהתשילשתליה לע הרלמתל ׳ ׳ דלגה ־ךלעב אכיש התב דאבניי
 לשל גילגלרכזתליכלמ םהשתלכרבג הגשה שאר לש ףסלמתלפתב הללדגהתסגכ ישגא לגל תסיש תת אלהעייתמאה יתחלגה
 ילארס תת יפכ םהישרשל םהיפיעס םע יללה 'ירקעהתגליאהב יכ םדאה בל ריעהל לללה םירקעהג דעכ סהסתלדפלש)

 ת ךל הלקג ןכ לע הכרבה חסלנ הז לע הדליל■ סשהתלאיגמ דקע דעכ איה תליכלמתכדב יכ׳סשה יגפל לנידכ םדאה הכזי
 כי 'לכל ידשתלכלמב סללע ןקתל ןעירכיתלרכ סילילאהל ןיאה ןמ םילללג ריבעהל ךזלעתיאפתב הרהתתלארל לגיתלא
 ה לע הרעיערלנלרכזתכדב ןכל־ךתלכלת ללע סלכ ללבקיל• ןלשללכ עבשת ךרב לכ ער^ע ךל יכ לכעי יכשלי לכ לעדיל לריכי
 תלתללבת לכ ללגכ ךינפל םדק ירלגי לכ דקלפל םללע השעמ דכלז התא הכרבה חסלג הרמ ןכל שכלעתל רכשהל החגשהה

 ע ךדלבכ ןנעכתילע התאתלחתמ איה ןכ לעל םימשה ןמ הדעי אלהש ישילשה רקעה לע חתדל אלהתליפלשתכרבל לכ)
 להלמכ דאמ קזח רפלש ללקתלעגתאב היה הרעי קמש יפלל לכל ךללק סעיעמשה םימשה ןמ םתמע רבדל ךשדק רה לע

 שה לוק לבא םניממ לא םהכ אגמכ םללעב ליה רבכ םש ליתש סידיפלתלתלללקה יכתליפלשתארקנ םללעה !מ היהג אל
 על־סללעה לכ יגפבתמאהתרעי םסרפתתש העש איהש תללאגה ןמז דע ןכ היהי אלל סללעמ היה אל רפלשתללזכ דפלשה
 גיתדיקעל זמרתלרפלשהש בתכש ימ יתיאר דבכל סימכחהתגקתעד יפכ עקתי דפלסב םיהלא׳הל רליאנ העש הגילא לע)

 ׳ הרxיש למכתלגלרכזב אלל קחגיתדיקע הב רלכזל ילאר היה הדיקעל זתרתלרפלשתתכדב תתיה ללאש ןכ לניאל קחגי
 ליאלש דפלשב 'עיקתה יכ םללכ הז ןיאל קחגי לס ליאל רכז ליאלש דפלשב העיקתה יכ לזיל לאגתש הת הזל םאיבה סללא)
 גיבס םהש לללה םי־ךיעהתסלש לא זלמ־רללגילדפלשהתכרב אלל חללשב העיקתה אל לבא קחגי לשלליאל רכז איהש לרמא
 דקע לעזלתדל לכטפלס׳הרתא עעיסליאלהעכלת׳המקקחתהלנטפלס היכדתא דחאקלספבתיעסיסללכהחלגהו)

 א ב
( 



 '^רמאמ

 זומרל ונקקיחמ׳ה מ/יל ׳ ןידב הכזכש יואר דגה המיו ^ ימו דחי הדמענ ימא בירי ית יקידימ במק ןקד לעו החגשהה
 גיגש יפל הש־ת לע 'מאנש קפס קקוחמ זיקלח םש יכ למכ הריחה ןוזי).'ארקי קקוחמ יכ בה רקעה אוהש םימשה ןמ הדעי לע
 הכזנ אל םא ףא ולכ מ)שונאגיפרח ואייגי לא םבלב יגירוע סע בל יריבא ילא לעמש "דע הז מאלילדי לע הרעי הנגינש
 זלינלרה אלהו הרעיה ןגילנ אלהש דגמ הנה ־דחאמ תנלמה קחה לע ד;כעל ול ישפא יא טפושהש יפל ונטפוש אלהש דפמ ןידב
 אלהש םשה גילאיגמ אלהש ישיילשה רקעה לע זומרל מטלמ יה" ימאו ׳ ןידב הפזנש יואר סיקחה
 הנרי אל קקוחמ גמויה דגמ םא ףא יכ מללו * ולאמו לאישי ךלמ דלחיב ארקנו םלועה לכ לע ךלמ
 והל ידכ הפרישהממושעלו קחה לע ריבעל ודי לאל שי ךלמה יכ ונעישויש יואר ונכלמ עיויה דגמ ימת קחה לע ריבעהל

 י םגינתאהב יולגי םדאהעיחלגה רקעש וללה סירקעהעישלשש רחא יכ מולכ ונעיישלי אוה םייס ןכ לעו ־ ומעג־יא עישוהל
 הז לע אלה,םירקעה רעפמב םבמרהגיעד יכ רשפאו ׳ סלכ לע דוחיב ונעישויש יואר סלועה לכ לע זודתי םהב ונל שי
 ל סירקע סלכ םגיוא ארקו סהמ םיפעניסתה םישרשה םע גיובא םהש ונרמאש השלשה הנמ אוהש אלא ונבמכש ךרדה
 הוגדלדחאה םהל םירקעב ונממ םיפעעיסמ םירחא םישרש ד ומע הנמו " ןושאר רקע באה אלהש םשהגילאיגמ הנמ הזלו
 חא םישרש השלש םע באה אלהש םימשה ןמ הרוע הנמו י עילוזל אלו ודבעל יוארשו ןולמק גיי וגיויהוגדמשגהגיקח־יהו
 החגשההו םשהגיעידי יכנ הנמוגידה הנחשת אלשו השמגזיאלבנל האובנה םהו ונממ םיג־דישמ םהש יפל םירקעכ גמירחא
 ׳ םלימהעייחחו זלישמו שפנה לומג אוהו ונממ םיפעמסמ וא וב םיללכנ םירחא םירקע ג םע באה אוהו שנועהו ־':ש4
 גיהו הריחבה הנמ אלו ונרכזש גה ולחמ דחאגיסי סנכנ וניאש יפל ואנמ אל יכ שודחה הנמ אל המל השקי אל דגה הז יפלו
 ןיידע לבא ׳ 'העבאבישומכנייהלאאיהשהמבהל םייחרכה םניא ולא יכ חיהלאגירעיל םייחרכה םהש״פעאוגיילכזיהו
 גיה ראשלגיומדקה הנמש ומכ םשהגיואיגמ רקע חחגי 'י־יזלא םי־יאג^אלוגחלוכיהל גיליחה הנמ אל המל ךרדה הז יפל השקי
 בושנו ׳ 'העב אביש המב ונירבד ללכב הז לכ ראבתיו ׳ םירחאה םירקעה ןמ איגוהש המ לכ לע קדקדל שי זכו ׳ סי־יז^
 גדה ירקע לע יבדנ כחאלגיויסומינהגיעידה ירקע הלחגי ראבנו חיובא םהשג םהש ונרמאש ונכרד יפל םירקעמ קדקדל

 י '■ י ■לייילאהדזעבתיהלאה
 חכ דזלי׳ייקמהלוגיויחל םהל *ישפא יאש םהמ שי םינפנ לע אוה םמייהתהו םתויח םייח ילעבה לכ __ ה קר£נ
 י דחא םוקמ לא םהמ הברה לגבקגזיי םא יכ ׳םהל קיזמו ע־יגחלייבחתההו ןלביקהשחיופדטהנחויחכ
 גיויבחתההשל ןובקו הרבחגילוזב םייקגיהללגיויחל םהל רשפא יאש יחב םהו ולא ךפה םהמ שיו־ףדטהלע ילאל ולאונ־׳יהי

 םיכפהה ןמ דחא לכמו םוזלה ןמו רלקה ןמ לעפתי וגזמ יוושו !תוקדל יכ םדאה ןימ ומכ ׳םתואיגמ םויקב םהל יח־־יכה
 רשפא יאש המ וגזמל יגיואיש הפי ןוקוי םינקותמגי;נ:זמ לאו רלקה זמל םוחה ןמ וילע ןיגהל םישובלמ לא ך״יטגי הזלו ׳
 ןכו טחמ השעי דחאל גוראי לחאו רלפניי דחא ־ ולאגיא ולא ורזעי םישנאה ןמ הב״יהנחירבחתהו ץובקב אל םא הז םלשיש

 ה- ןמ שיו ׳ םישובלמוגיונוזממ ומייקתהו וגיויח *קיוגל ול ךרטנמה םישנאה ןמ דחא לכ אימיש דע ■ הכאלמו הכאלמ לכ
 דשאכ םגיואיגמב םהל קיזמ הרבחהו ןרבקה ןיא םה יכ תילוגקה הלא יתיש ןיב םיעגוממ םה ילאכ םידיא םינימ "תבה
 גיחבחתההו ןובקה סהצ אנמי םלואו ׳ םדאה ןימל אלה רשאכ םהל יחרכה אלו ׳ םיסרתהגיופועהוניופרוטה תויחל אוה
 דג לעדחיתודו^תודונאייכלוהו םיפתתשמ םהש םיסרוד םניאש תופועהו תיע־־יהתמחה ןמ הברהכ בוט רתויה דג לע

 מ תורבחתההו ןובקהתויהלו ׳ םדאה קו^אוה רשאכ םמויקל םתלאיימב םהל יחרכה הז ןיא יכ הזתלוז אל האנההו תולגה
 רכה חלהש טעמכ יכ הזב וגרי עבטב ינידמ םדאהש םימכחה לרמאש המ אוה ומייקתהו ותויח ךרוגל םדאה ןימל ך־׳יטנמ
 ייקתהו ותלייח ךרוגל ול ךרטימה אוגמל לכויש ידכ םישנאה ןמ בר ןטק םע הנידמכ רד היהיש ועבט דגמ םדאל יחרכה
 דחת ילקאב יא דחא זוחמב ־־ישא ןלבקה ללכל וא הנידמב דשא ןלבקה לכל אגמיש יוארש ראובמ אוה הז יובעבו ומייקתהו
 ב םישנאה וטטיקתי אלש ידכ לועה ריסהלו חולשב רשויה ׳דמשל וגהנתי וב המ רודס םלועה לכב ־־ישא םישנאה ללכל וא
 ודו לזגהו הבינגהו החיגרה ןמ הרימשה לע לילכיהזה רתסהו ׳ םהיניב רשא ןתמהו אשמהו קסעה ךותמ *־חי םרבחתהב
 ב םימכחה והואיק הזה רודיסהו תואנ ןפואב םישנאה ויחיש לא לתוא ןתי)ינידמה זלבקה רלמשיש המ לכ ללכבו םהימו*־)
 לתקפהת וז תד ןיא ןידעו איבנמ וא טבחמתיידוסמ היהתש ןה ועבט דגמ םדאה לאתכ־יטנמ איהש לרתיעכטתד םשב
 ע ולא םישנאה יגיינעתללוכ המכסה וא רתס הז יא הזב ףסותי אל םא הז םע הז םמייקתהו םתמחו םישנאה יברג זקתל

 ישנא םהיניב וקקוחי רשא םיקחהו תונידמה תונהנהו יממ ירסק יתדכ םהינ־ ב רשא ןתמהו אשמהו םהיקסע לכב ולא םע
 פא יא הזה סומינה וא רתיסהותיסומינתד וא סומינ הזח רודסה ארקיו יימכסהה רשמה רומשל דחאתוכלמ וא דחא זוחמ
 תרסה לע׳ישנאה חירכי איהה הנידמה וא זדהה ןלבקה לע ךללמ לא טפוש וא לשומ דחא שיא אגמהב אל םא םייקתיש *־'שפא

 יחרכה אוה ולאכ טפושה וא גיהנמה וא ךלמהתמקה ןינע היהי הזלו אוההןובקה ןוקת םלשיש ידכ סומינה םויק לועה
 ונראיבש ומכ עבטב ינידמ םדאהתויה רחא דאה ןימ סויק^

 ןקתל האלפנ תנשה םתריגיב אדבה חיגשהש ונאנמ םהי־יביא לכ תומילשו'חבהתיריגיב וגנייע •ישא^כ 'ו קרג
 דבלב שיאה וא ןימה םויקל םהל יחרכה אוהש המ אל אלפנ ןוקת םהיכרג יטרפ לכו םהיניינע



 'ארמאמ

 גזיליפכ למכ בוט יגיליה דנ לע סהל אנתנס אל^ שיאה סליקל אלל ימה 'ליקל אל סהל יתיכה לניאש המ סנ לכא דבלב שיאה
 ׳ ס^ליח ןלקנחל סהל יתיכה לניתס 'יבעאל סלס רכיניל גילאנ ינילי (ינעב סהיכ־ינע ל־ידלסיס ידכ 'תבב אנמנה םישלחה
 מנחלתלש יפכ לנייכע זקמל טהמ דבכנ רמליה ןימב חיגשיש ילאי אלהש שכ סיגללתפה תבכגלאזה החגשהה א:מכ סאל
 נליאב יה^ עפש אנמה יכ אנמי הזב זליעה ביטייש ימל ׳ לתלמילשנחנשהל קיפסמ ילדס ליניינע לכ לידלסיש ןפלאב לכימ י
 מנ סירבד המכמ יחינה יגילי אלה לגיילכיל גמלמלשגיגשיהל סדחה ןימ ןלקמל סיפיטנמה סיניינעה לכקלתי עילענמאכ
 ףא הזה יק^ה עפשהל סעללז למיין־גייש ישפא היהל דבלב בלט ימליה דנ לע א^ סהב לאנמנ אלש חבהגח .יניב ואנמכ

 סינלסה גיחגי ישא םינימה סא ףא יכ הול סדאה ןימלגילליילשה ךלהמ ךללה אלה הכה דחלימ שיאב אלא אנליי אל סא
 ןיא םלכמ סלס יגיליה אלה דחלימ דחא ןימ ינימב אנמי סא ףאש ליגינקל סמנקעלמלשה ךלהמ סיכללה וללכ ןיא

 למנע ינפב ןימל ןימ לכב יכ לגזילמלשגיילכת ^ אלההגלסה רישימ אלל אלהה גלההגיילכגילגילמלש אלה לדבל אלהה ןימה
 גחדבכניגיליעחאהגחלפלחגימגילחכלב לחנמיש״יפעא ןימל ןימ לכב ' ממ עיללזמאלהה ןימבדחלימגילמלסלגיילכזי לב שי
 לס ינזימ איה סימנחהגזיכל ׳ המדא ידבלע זיכמ ישלניאהגילמלשב המלש ימלי איה סישארהגיכ יכ ימאת ל^כ ׳ תיתאה ןמ
 ת ןיאל ־'אלההעכה ןמ סתללזת סימלש יתלי סיסיא לא שיא הב ליהיתכלתכ לכב ךירה הז לע ןכל ־ סיסאיהתכמ המלש

 תבס ןה איההתכה לא םישיאה לא אלהה ןימה סללאל י אלהה ןימה אנמה ילכת דבלב איההתכה לא ישיאה לא אלהה שייאה
 עילמלסל לתילכת לא ןימה עיגהל ילכ למכ סהסינלגר ןימה לכל למלשה ךלהמ יכללה סהסדנמאלהה ןימהגיילכתתעגה
 מ סיבי םירכיא לב שי שיאל שיא לכבש למכ יכ הזל ׳תנק לע סתגקלתלפלזלממתמידמ הזב שיש "פעא ןימה לכב הלשה
 א רבא לב אנמי רבכש דע *־־חאה ןמ רחאהלרחאה (מ סלס רתמ דחאה ןכ״פעאל 'תבה סלייקל סיכרטנמ סלכ סיפלתתלי
 לללכב 'חבה לאתמחהתלמלש עיגהל ילכ אלהש ינלנר"חבלתלליילשה ךלהמ ךללה אלה הז לכ סעל'תבה סמק רקע אלהש דחא
 תליחהתלענלראבש ידכ־טרעב חלמלל ללכב םירבאה לכ ^תלריה עיגהל ילכ אלהל ־תבה סליק רקע אלה בלהש ימאת ל^כ

 א בלה ןמ םהילא עיניש המב יחה םליק הזב סלשיל םירבאה לכל העיכתהל שלחה חלמה ןמ עיני חלמה ^ בלה ןמ עונמה
 נק תלענמאב יסלנאהתלמלשה םתנקל עיגי תלשלנאב םילש סלכ סתליה סע סיסכאה ןכ יענמאתללזב םאל יענמאב םא
 תליחה םתנקל עיניו תנק לעתלכלסארתמידמ תנקל שי ןכ "פעאל שיאה סמקל םיכרטנמ םירבאה לכש למכ יכ;סתנק
 םניינע ןקתמ רלדס םישנאל םכחהמ עיגיל יאשה לעתלישארתגידמ םימכחה תכל שי ךרדה הז לע ןכתנקתלעגמ׳יב
 ןימלתלעיתה הזתענהב חיגשתש ילארגייהלאה החגשההש לנרמאש המ יפלל סלמינ הזה רלדסה ארקי יסלנאהתלמלשה גישהל
 ממ שיא הז יא לע יקלא עפש עפשליש ביילחמ אלה הנה חבב סיאנמנה ךרעה ינטק םיניינעב חיגשמש אנמנש למכ םדאה
 ידי לע סאל סייחב לתליהב לדי לע םא םתילכתתלמלס לא םישנאה עיגהל ילכ היהיש ידכ הזל ןכלמ רתליה םדאה ןיממ
 מאממ לניבהש המ לא לנממ ילבקס המ די לע םיסנאה רישיהל לירחא סיכשלסה םימכחה ידי לע הזל ■ לתלמ דיא יענליא
 יחרכה אלהש הזהתלעגתה רעשל יחלאה חכה די ריקמש ילאר ןיא יכ סלקמ לכבל ןמז לכב לירעסב סיאגמנה לירלראממ

 בל סלקמ לכב סיתלחפה חבל ךרטנמה תלעעיהתמלשהב ריקמ אלש למכ סלקמ לכבלתע לכב לליילסהלל םדאה ןימל
 סיסלמינהלתלריתה ראשמ היתצחדמלמיהלאהרלתתארקנה איה הזה שיאהידילעסיסנאלתעגמההישיההל * ןמזלכבי

 ־ הל תלמרסמהתלכאלמהראשלתייש;תק הכאלמה תמידת
 כ םיבר סייללנ תלללכ היהתש ןה םיסנאה ןמ בי זיכק לללבמש הגהנה יא הרשיה לכ לע ללפיתד םס ו קרג
 למלתד סא לניליימ למכמיהלא היהתש ןהל ןשלשבמד ןמעיל למכ דחא יללנ לא ןידלתד יע ;לי לכ למכ
 לכבל סדאלכבהלשאיהתיעבטהל • תיהלא סאלתיסלמינ סאלתיעבט סא םינפ גלעתדהל ׳ סרפלידמיתדכתיסלמנרא
 תלתדכ הב סינהנלמה עבט יפכל ןמזה יפלל סלקמהיפל סימכח לא םכחמ ־ידלסמס המ איה תיסללרי:הל סלקמ לכבל ןליז
 ישינאה לכסה להבייחי רשא ילכשה רלדסה דנמ לאה ילבלע לא "זע ידבלע סינללידקה ןיבתלנידמתנקב לרללס רשא םיתחהל
 למ םהרבא היהסתדהל הגהנהה למכל חנ לא םדא למכ איבנ די לע ססהמ רללטתש המ איה תיהלאהלתיהלא ה־יעדי ילבמ
 ןתנהל לנממחללסחילש דילע ססהמרדלןעיסהמלא סשהתלנמב םתלאלמהיהל סשהדלבעל םישנאה ליגרמל דמלמ
 החינרהל הלזגהל הבנגה ןמ יסנאה לקקרתישידכ־ישליה ברקללללנוהקיחרהלמיעבטהמדהתנללכל ׳ הסמתרעיכ לדי לעמד
 חרהלאיהגיישלליינהתדהמנללכל - קמלחלללעמ ףכמלנלנמדחאלכהיהיל םישנאה ןיכ הרבחה סייקתמל יאשמש ןפלאפ
 כנמיסלמינה יכתיעבטה לע ףידעמ הזבל ססרלפמה יפכמלנגה ןמ םיסנאה לקחדתיש ידכ האנה ברקלל הננגמה קיחרהל

 גאה רישיהל איהג״יהלאהתנללכל תיעבטכ ינידמה ןלבקה קקלחיסלאתלאנ זעלאב סהינינע רדסמל םישנאהמגהנה ןקתת
 םהל בהדעול המעוגהב לכליסייכרדה םהל הא־יתל יחננהתלדאשההל שפנהתחלנה איהשתיתימאה החלנהה תגשה לא ישנאה

 ת תלחלנהה תביזע לע סתלא ליגרתל לנתת ליחסיס ידכ יתימאה ערהכג םהל עדעיל עינשהב ילדתסיס ידכ יתתאה ביטה
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 'א רמאמ

 הגחתגת אלה הז לא ־יסא ישלנאה אמל ןלרחאהעילכעהל החלנההנחגשהב ל־עיפהלמ םקיעי אללגיימימאה הקלנההגישהת
 'נזייסלמינהלע ףידעגי הזבל עיקלאהגזידה

 כאהגרללעפ זקתמ'1>יסללייכה יכ לנימאס הת אלה דחאה 'זניבד זניגפבגיהלאה ן־מ דגק^עיסלמגהיגידה ח קרפ
 כ אכיס התב ראבנש לתכעלעדבנילתלש^וזילקיפהת אל לבא ינידתה ץלבקה ןקלנייש זפלאב סישנאה

 בל האנב אלא ףיקי אל איהש יפל סשת החקלל דשא סייחה קדאבעכשל בלשל לכלת אל הזליגילתה רקא שפנה דאש^קש ידכ
 יכעלעדהלנהלדמה (הל (הב יללנח יתלנאהגרלתלשהש סיקלח בה לללכזי איהש יפל הזל קיפסמגהיהלאה 3ידהל דבלב הנלגתבל
 ה גלדלע ימאל המכש א^ב דלד ה;ילא דאגנש התהזלנ ׳5ילעדה (הש רקשהל^תאה (יב ןיחבגיל ׳הנעתבל האנב ףיקת איה
 התימנזי א^גזייהלאהמדה לבאניליתמאהגזילעדב ףיק^י אל איהש יפל התלש הניאגייסלמנהעדה יתללכ שפנגיבישמ הליית^י
 ה לא שפנהנזיבישמ איה הזל) (הב דלת שפנהגחלמלשש יכיקלח בה סהש ׳ ^לעדהגרלמלשלעלדתהגללמלש לילכת איהש יפל
 גת,אל איהשבגחיהלאה ןת ינקתגזייסלמנהתדה דוע - הלחניב הלהא סשהיה ישא סלקתה לא הנתנ דשא סיהלאה
 1ות לא האנ היהי אלל לנלנא הנלגת לא האנ דבד ה היהי דבכ יכ םידכדה לכב הנמתה ןת האנה דירפהל לכלת
 לא עבטב ןכלת היהי סא ףאתלישעמהתלכאלתה לכב סלש לנינעתלחתב סדאה דלליש רשפא יאש למכ יכ׳לתכעב הנלגת
 לת היהי דבכ לבא ־תלנלי־יסחהלתליתחפה לכב רסח אללתליתלשהלתללעתה לכב סלש סדאה דלליש רשפא יא ןכ׳ סתנק
 רשפא יאש הזת ראבתיל ׳ רשפא יאתללעתה לכ לא ןכלת היהיש סללאל לתללזת דתלי התתלמלש לא הת הלעמ ללמ לא ןכלת
 הזלל האנ אלהש 'נלגתה לעל הנממ אלהש האנה לע טלפשילתלתיחפ הז יא דנל לעבטב הטי אלש ישלניא סלמט רדשת סלשל

 תא יכ האנ אלהש הנמתה לעיתאל הללדגתלעט הזב העט ןיטלפא יכ הארת אלה ׳תמא זיכמתהל האנה לע יתמע היהי אל
 ל סירחלסהישנל סירשהלכלתלפתלשת סירשה יסנ תאתל^כתחאתלישארילעבלתלפתלשת הנידמב סישנה ליהיס ילארש
 ינב תרת 'יפאל הריתה לתלא הקחרה רבד הזל ־ איההתלנתלאה ינכ לכלתלפתלשתתחאתלנמלא ינב יסנ ןכל סירחלסהלכל
 רבכל׳סיאתסא התיהש עדי אלסב לכנתה אלהל לעבתללעב איהלתחקל ־ישא תשאה לעתמ ךנה ךללריבאל יתאנ ירהש חנ
 ע היהת אל הזלל הנלגמה ןמ תלתמאב האנה,דייפהל קיפסת םדא סלשלכס ןיאש היאר לזל הזב ןלטלפא תעד 'לטסיא הננ
 רא שדלחמ סללעה סא למכ סיקלמעה סישלרדב לתלדעתליהל רשפא יאשתלעדב שכל ־ הנתאנ הנמתהל האנה לע עילדע
 ה לע דיעת איה יכ יתפתתיכחמ הנמאנ סשהתללע לבא ׳ תיכיתאב הזתעדל קפסת יסלנאה לכסה ןיא יכ ׳ הנליאנ ןללמק

 תיסלמנהתדה דוע ׳תלתמאב הנממהל האנה לעל םידבכנה סישל־ידה ראש לעל ןללמק לא שדלחת אלה סא סללעה
 לעלפ אלהש ר בדב קפלסמ אלהש ית לכש יפל ׳היפ לע סיגהנתתה בל חמשל לכעי אל איה יכתיק^ה ןמ דנקת

 לתה רסליה סא קפלסת לתליהל סלמינה יפ לע גהנתמהי ־ עיללעפב חמש לננ״א ןללכלרהתילכתה לא עיגהל קיפסת אלה סא
 לתליהלתיק^התדה יפ לעגהנתתה לבאל ■ לתללעפב חמש לנניא האינה יפכ א!;דסלי לנניא לאתתאב דשלי אלה לב לבגלליה

 דוע ־׳ בל יחמשת סיישי ססה ידלקפ ליהי הזלו לתללעפב חמש אלהתמאב ישלי אלה הב לבנלליה אלהה ישליהש עדלי
 יפל הלעתל הלעת לכב ללעלפיש דאדסתנללעפה יטיפ ליכגהל לכעי אל איה יכתיקלאה זת רכקתתיסלתינהתדה

 יאתליטיפהתלללעפה ןכ ׳ ידג לל אא יטדעה יכ סילללכה סירבדל א^ סכיא סיידגהש למכ סילללכה א^ עידלת אל איהש
 תעבל ילאיש למכ ללעפליס ילאיס תללעתה לכב דימת דלכזיתתתה פסב לטסיא יכ הזלתיסלתנהתיה סתלא ליבגתש ישפא
 א לכל הרלסת הניאש קפס ןיאתאזה היעשההל 'ילארה סלקתה אלל ילארהתעה אלה הז יא ראבי אלל ילארה סלקתבל ילארה
 סהב הרעשהה ראיב אל ז^הל לרעלסיש ילאדתליטיפהתלללעפהשתמתה יפסת סיביתלמלקמב תלא עילא אכתנל ׳ סדא
 הרעשהה תעדל סדא אלהש דנת סדאה קלחת היה סאש קפס ןיאל ׳ לתללזל איהתאזה היעשההש תלל לתעדש הארנ ׳
 שהה איהל עיללזל^התלא חינה לתכעמ הז לע דלמעל סדאה עבטמ ןיאש ילבעב לבא קפס ילב הב יבדמ 'לטסיא היהתאזת
 גלנעתה ןיבתיעכמא הדת איהש אטחתאייב תאי אלה יכ ־ללכ ךרדתללעתב דבדמלתלא אכמנ ןכ לעל 'תיק^ה היעשהה
 רש המ יפכ לעפיש לימאי סישלנאה סיסלתטה ילעבלייאדמ יתליתלסייפה ןיבל סיגלכעתה יאשל לגשמהל התשמהל לכאמב
 ערז סיקהל אלה ילארשהת יפכ הליעבהש שיפתתיק^התדהל־הז סיפל סדיב קא לבא ילארהתעבל ילאיש ימ סעל ילאיס
 היהתש אלה ילארה תעבשל לי^ סדחיישתלילאר םניאש סיסכהתכקרלסאתלנידחלימה השאה איה ילאיש ימ סעל ׳ןימה סליקל
 ןייה תייתש רסאתל סתכק רתתל סילכאמהתכק ילשאתתיק^התדה ןכל התסלל ךלמס לא התסל תעשב אלל הרלהט השאה

 ע אטח ישאמ וילע רפכל לע לזי ליאבש למכ יל^ לככיא יאדמ דתליתלמייפהש יאבתל ללפתהל לא הדלבע דלבעל לאלבב
 ילאר קאש לרלראיל הרלבגה לחבס ס־ישמאה סיסלמטה ילעב ןכל־ ןייה ןמ לתנע יענש אי אטח שפנ לז יא לע יכל י שפנה לע
 ס ראבתתיהלאה הרתהל אלההתעהליבגהל םדיב ןיאל סייחת לל ־זיבנתלליהשתעב א^תלנכסל למנע ילסתל סדאל
 שתא קלחמל)סדיליזגהל זע ידבלע סע סחלהל לא ־ הירזעל לאשיימ היננחכ לדי לע סיליש סששדקתיסכ איה איההתעהס
 יקלאהתדה דאבתל קחתת תחאל ילאי הז יא רעשל ישלכאה סלמינה לכלי אלתמיזכאהלתלנליחיה ןכל סימסתתהתת סמש

 תלקלתב סדסיל ילארשתדה לע ירבלעהג ־ ; ־;סירפלכה לע היהתתלידכאהס



 ׳א רמאמ

 סיללמ/^הל סילדה לעל ינימאתהלע היליס יל/^גיגנליחיהשל לדיממ הילמה הליבגהש המ יפל דח/ילכ הגי״מכ לאגילקלמב
 רח/יה ךרדה סלפגיל יל/מ ןיאש ריעהללהאולהךדדללגיגזילילואדששיל ־ סנק^^מימללגרמלדארשיתשייב סיגלש םייפכ
 לע הללתל סכהגינגימ חקללה ינעל הקדיה לע ןכלת יתא ׳ שפשמכ ע־יכד לכלכי הגלמ)ןנלח שיא כלט יילשתה יתא דבלכ
 אל סללעל יכ 5ילע תאל• טפשמב מיבד לכלכת אלה הלא ימש השלע אלהש יתש תאל האללה ךיד אלא חקול הבלי לעאש ימ
 סללדינה חכב קאש הת האללה ךייד סאל הגמתל העכח ךיד סא םישנאה לכל הנהת אלהש יפל קידנ היהי סללע דבזל טלליי

 תלללעפה ןה ללא הז יא עדי אלל ךשחכ ךללה ליפ לעגתנמתה היהי הזלל ׳ ללאכמניטרפהמלללעפה ןת יכד רעשל ישטאה
 המיא הב סגהנממל ריאהל סיניעמייאתל התחכ היב איה סשהמילנמלבא ךלי לז ךיד עדי אלל לעפיש ילאישמיליטיפה
 האנה יעשיש לל רשפא יא סדא ןב הידסת גזימהלגייסלתינהמידה דש ׳ ןלסעי ישא השעמה מאל הב לכלי ךירה
 דהל לבהל ןיקל אנתנש למכ האנ הנלגמהל העגמ האנה בלשיל הממעב ססילפמה הנמשיש ישפא יכ םינמזה לכב הניגמהל
 ו לנתה לנעית היהשכ ךללייבאל יתאש למכ םהיבא ימיב יפאל הנלגת סלנא היה אל גילחאה יאלשנש םטלשאדה גילילדהל
 ה אבי דשא הנלגמה ןמ גיינקגה האריה היהתש רשפא י/י הזלל ׳ הניגמ בש כז^ל יתאגיב אל ךא יבאעכ ימילחא הנמא סגל
 האנה רא:^גייקלאה המכחה ןממרעלשמ המליהלגייקלאהג״דה לבא ־סינמיהגילנמישהב הגליש^ יכמיחנננייסלמינהגידב
 ל גיס לכמ היקנ איה יכ דספהל ילנש הב סנכי אל הב אב רשא הניגמה ןמגייכקנה האריה היהמי הזלל םינמזה לכב הנעמהל
 פ ךלרב ךסכגילרלהטגילרמא הגילימא •ידלשמה רמאתכעס לכמ יקנה.^סככ דעל סייקלומש רשפא דנה הזמל ־ האלחל
 אל ליחא םעפ ךתלי סאש לנממ שי 'איתיקלאהגיכאלמכ השענה ףידזמה ךסכה יכ לדאיבל ־ םליעבש קקלזת ח^ל ל'לג׳יב
 גמער הלגמ ףלסבל השמח לא תעביא לא שלש ללבסיש שיללילכמהיב ללבסיש ומעי הלגמליינש ךמלי סא לבא לליעי הלגת
 יימעפ קקלזתה המדאה הבעמב ךלינה ךסכהנ ומעי הלןמ המדאה הבעמב ךמלי סאל ילככ ךמלישכ למעי הלגמ אלש שיל׳
 ט סהשב םשהליליליא דאלו הזלל ׳ הב־יה םימעפ ךלימ 'יפאל בחא הנתשיש רשפא יאש האלחלגיסל ^ליז לכמ יקנ אלה הביה
 ףמז םלש ששח לב ןיאש סיליעבש קקלזת הגמאה הבעמב הלממ םלקמב אלהש ן׳דאל לילעב ךלרגה יקנה ךסככלילדלהט
 לרינב לפינה דספההל ילנשה הב ללפי אל אלהש יפל דעללידמלע ה״ילהט איה הדעיב אבש הניגמה ןח תייכקנה האריה ןכל ׳
 דחאה היהיש לקשמב הלתב ישנלעה ךעשלל הלשב הלש ליכידכ זניאלתמל לכללי אל לייסלליינהלזדה דש לייסלליינב

 םישניעה ליה״ש ידכ 'הל 'ד יתללשמ םלשמ דחאל ־ לפכ ימללסמ םלשמ דחאל קנחנ דחאמ לקסנ דחאל הקיל
 רלילי אלל תלחפ אל עיעסר יעכ דחאנ דחא לכל ללמג בישממיקלאהלידה לבא ־ אטחה דלעש יפכ סילימא אטלחל סיעיגליה
 םללעהלילבלטגיכיחבב סישנלעה לגחבישכ אלה הז הנה עיעשדב ךיראמ עשיל לקדנב דבלא קידנ האינבאנמי סא ^^ל •
 ןכל אבה םללעב לללילעיגמה םישנלעהל־לילערה םע עשיללייעיגליה הזה סללעהלילבנט דחי לברלעישכ לבא ׳ דבלב הזה

 :י אלש פע״א דחי סיקדלנ סיללתגה ינש אנמנ אבה סללעב לללילעיגמהלילבלטה םע הזה סללעבקידנלמילעיגמהלילערה
 ימאל סישנלעה ־ילעש לע תמא תא תחי לקדנ תמא 'ה יטפשמ ררלשמה יליאש להזל ■ למנע ינפב דיפנ םהמ דחא לכ קדני
 דחאה דכדה הרעיב אנתנש יפל יכ שיייפש ימ ימיארלךפהה לא אבה םליעהמלבלט םע הה סללעה ישנלע לע לדחי לקדכ
 רמלמ לחכהל ילסא בלחב דסבל רמלת היח בלחל רלסא הליהבה בלחלעיגילמ המבימ הילסא איהש חא גישאכ דמלמל ילשא
 דחי סיזידלנ סהלמליא םשה יטפשמש תא סיקדלנ דעלסה יקלח ינש ליהיש דספא יאש בלשתל םדאה איכיש המת הזב אנליכל
 מ לא זלכנ לא האנ ןלמל אלא סיטפשליהמחנה לעגימא ןלזע ללפי אל יכ 'יפה הזל םיכסמ לעאמליא (לסל)׳ רלסיאהל דמהה
 דימגי טפשמ חסלב הנלכי ללמגה ךדע יכ לטפשגימא טפשמ בלמפה׳מא גיתא ןלשל לפלנ סיללמגהלע לבא םירשי 'יטפשמ

 שלריפה הזל הפי שיפגימ לניא לידחי ןלשל ןכל ;טפשתנילשע םא יכ עשר שקלנ ליפכ לעלפב השע טפשמ ה עדלנ
 ןל ־יספא יא ישלנאה סלליינהש םללכתל • הנהכל הנהכ ןהילע ^סלנ דלעל ־עייסלמינה תיב שישגילכלישחה ןה ללא *רגוד
 ־עיסנה לע סג ןישנלע חינמ 'יקלאה הרעיהל■ םיניעל הארי םדאה יכ דמסנה לע אלל הלעה לע אלא ןישנלע חינהל ■
 הזכ ךיראהל יל קאל ׳ רתסנה לעל הלעה לע ךרדה הז לע לדחי לקדננימא 'ה יטפשמ שרפל רשפאל • בבלל האדי םסה יכ
 גילדע ־ הלייממ המדלמ לימאב־ לא דלבכ םייפסמ םימשה דלמזתב דרלשמה םמלא הנמש הששה ללאמלנמל ילליאיש אלא
 לקדנ ממא 'ה יטפשמ דעלמדמלע הילהט 'המאיי ׳ םיניעמ־ייאמ הרכ 'ה/ילנמ בל יחלישמ סידשי ה ידלקפ ׳ הנליאנ 'ה
 ש יד אלגייקלאהמדהש ראבל דלע בס ׳ מיסלמינה לעמיקלאהמדל סיסמלגלרמי הששה ללא ררלשמה ראיבש רחא)׳ ודחי
 מלמלש ןממ סג לבא * ונבתכש ך־־ידה לעתנדמהתלמלש אלהש הנגנתבל האנבל ךדש׳הלממאה םהש תלעדהמלתלש ןמתס
 לע רמא ברעהל ליעלתה אלה מלעדהלמלדתהמלתלשמללזמלמלס אלהש התלדיש המש יפללמלמלש אלהש המלדיש המ ^ב
 םיקעימל ליעלמה לע זומרל בר זפמל בהזמ *ידמחנה׳נש להזל ביעהל ליעלתה םתב אנמי הילת ייבדב יכ יישהמלחנ דג

 מלבתה מלענתאבגסלתה רכשהש ימללכ ביעה לע זלמיל סיפלג ספלכל שבדמ
 ג כ



 רמאמ

 זגג טייש הזלר ןע״שעב רזיזנ טדאהש־כ למ)׳ םיפלגגחפלנמ ביגל ימלד בח זפמל בהזת ליבממ רתלי הי בקנ5 אלזיגילנמז
 *בר בקע סרמסב סקב רהזנ ךדכע ^ ־

 טישנלעה חיני המל סלמינה חינמה יכ דאלבמל יללג הזל גיילכתהל הריחבה ןה היסרשל^סלליינהגזידהנזיללחזיה מ קרפ
 ה הנידמהעהנמה לא ךלמה קל ׳ הנייש המנזילשעל למנע/ינשיב יבלעה ןיא סא סלליינה ייבד לע ייבלעל
 ה ךאל■ ביטהל לאעיהל סמינע^שיב םישנאה ןיא סאנרלבלטהגזילללעפהגזייישע לע סישנאהחידכהל סיללכיליהיךא*ת
 הת רלחבל לבלי הבל הילע קיעמ לל ןיאזס ׳ םדאה דיבניונלחלמ הייחבתגחלית לע לדלי ׳ יישפיה סנלעהל יכשה טישדיכליה
 תהל האנה ליבגהל םימכח לא טבחמ סלליינ ־יזדלסיש חיכהה ןמ אלהש ליליאי הזלל ׳ התגיילכ/י לא ליגילללעפ קיכלל הנייש
 סישנאה ןיב ישליהגידמגיה לע טעהחי־־סתללשלמליטלש ןינק םהילע סשלילהנדמהישנא ןיבישליהלללעהלהנלגמהל
 הגיילכעהל הליחבה םשש ימ הפי ןליכ אלש יאלבמ ־אלה הזל)׳גילאנ ןפלאב ינידמה ןלבקה מי לע םלשיש ייכ ללעה נזייסהל
 הילא הלחגיה איה לכא ׳גייק^ איהש המב הי^ הלחתה הנניא חיכהב הל גימדלק הייחבהש פע^ יכ ׳תיק-^הנידלגזיללח.זיה
 התללז שפא יאש ינידמה בלשיה םהב ןקלנקישמליסנמינהתייגהנההלגמישלנאהתלתכסההלגילללעפה לכל הלתגיה איהש דנמ
 )הדיליל לכלתדמדלק לתייהל חיכהב הלאמלמדלק ןהש פגגאלגחיק^ה לידל הלחמה גילנלסאיהמללכשלמהש *ליאנ אלש לתכל
 האנמ אל הזלומיחלא איהש המב הילא הלחתה הנניא• עיק^התדל שיש חיכהב איהש פעא הייחבה ןכ ׳ העידי לכל דלתלל
 םייקעכ לנמנ אלש יפל ג קרפב ינבתכש למכמיקלא הילתל יחיכה יקע אלהש תלא לתליה םע םייקעה ללכב לז םבמיה
 'מיק^ איהשהמבמיקלאהמדל הלחתה הנניא תללשכמילגתה ןכלמיקלא ^יהש המבמיקלאהגידל סייקע םהש ןמלא אלא
 ד הז יא לעלפ לכש למכ יכ תיסלמנהנידל הלחתה איה דנה הזמל ןלניבתללעפכהמ)ישל:אהגיללןעפה לכל הלןיזיה איה לבא
 גילא המלדיס יבד לא למנעב בלט אלהה' 'ילכמה היהיש ןה המגיילכמ ןילכת אלהש דנמ הז לעפי םנליא לנלניבל לתעדת יבד
 חלה הממילגת םהימלללעפב םישנאה לגישיש לא תליהזאהל סדינה ןמ חינת אלהש התב ןללכי סלמינה חינח ןכ ׳ בלש אלהש
 גילל אל תיסלליינה גידל הלחתהכגמילכמהש יאלבמ אלה הזלל ינדמה ןלבקה לב םלשיש המב זמליח בוטל םישנאהמישיה
 ה ןמ עיגתהמילחתל ףלזממ אבה םללעה ייח איהש הילתה דנמ עינליהמילכמה מליהל לבאל^קלא איהש המב מיקלאה
 ןיאש יחא ימאמ סאש הייחבה הנמ אלש פנ^ סייקעה ללככ לז סבלריה לתלא הכמ *ממלכמה לכ יאשללמיסימינה לידה
 *לכל סייחהמא סמה ךינפל יממנהאי הילתכ *תאש הזהתמיקלאאיהשהתבמיקלאהמדלמללחמהמילכתהלהייחבה
 מלחמהגמלכמהל הליחבה ןיאש יפעאש מיתא יבכ'םייתכנה ,םייחה אלהשמילכמה לעל הייחכה לע זללייל סייתבמיחבו

 ןניאש פע"אמיקלאה תדלגמלידלקמלננשאיתתולכשלמהש למכדייכהב הי^גוגמדלק סה הנהתיקל^ איהש הליבמיקלאהמדל
 מליה שדיכיש ימ שי לבא סדאבמלי^כמגמלנלשאיהמללכשלתהממה ^חכיש ימ ןיאש יפלל׳מיקלא ^הש המב הילאמללחמה
 סיבסלחה לתעיסל סלילקיפאכמלללעפה לכבמיל:מה שיחכיש ימ כ ג שיל םיתש ייבלהמנקמעדפ םדאב תאנמנ תייחבה

 לעפה לכל מיל:עי חיניש ימ ךאל יללרנהיקתב אלה לפהלבאמוללעפה ןמ הללעפ םלשל תילכת ןיאל היקמב לפנ םללעהש
 הז בןתכלמיקלאהמדה החיכלה*כיפל סייחננ םייחב יישפנהמליאסתה אלהש הזכ דבכנמילכמ חיני אלמלישלנאה תלליעפה
 ללטיב לע *ןסלמ ישלגאהמילכמהלמלישלנאהמלללעפה לכ םילשבמ ןהש יפל ןמנעכ^דספנ ןמליהל ןההמלעדה לפפל ידכ

 ׳ ןללככ מלמדה

 א *גה ללאל שנלעל דכש גהל ׳ םילימה ןמ היעי בהל םשה מאינמ יאה ג ןה ללכב מיקלאתמדה עללחמה 'י קיפ
 ןהמ מחאקללח יעשנ םאש יפלמיקלא איהש המבתיקלאהמדלמליחיכהמללחתה ןהש ןהב קפסל ןיא
 ת חמאנ םא <ןאל ׳מיקלאמד םש ןיאמדה הלנתה סשהמלאינת ןימאנ אל סא יכ םניינעמ יאלכמ הזל הללכבמדה ללפת
 אבה סללעב יישפנל הזה סללעב ימשג שנלעל יבש םש ןיא סאלמיקלאמד םש ןיא םימשה ןת תילת ןיא םא םשהמלאינמ
 מיסלתינהמדה הנה ינידליה ןלבקה בלשי םלשיש ידכ םהיניינעל םישנאהמנהנהל ילדס ןקתל םאמיקל^מד ידלסמ הז המל
 'מלא עיגהל ישלנאה סלליינה די ינקמ תלמלש לא םישנאה עיגהל איהמיקלאהמדה אנמהש קפס ילב הארי לבא הזל קיפסמ
 לאה חילמה לא שישי יקע יישפנה שנלעהל יכשהש יאלבמ אלה הזלל אביש למכ שפכתמלתלשב הלמנה ישלנאתמלמלשה להזל
 ב שנלעהל יכשה היה הזלל לילע תיאיל הלנמה סמק לע קידנל הזה םללעב יפ המ עיגמה ייפוגה ־יכשתל קפס ילב מיהלאה
 ב קלח קיפבלזי םמלא לנמש אלהמיקלאהמיל םילללכ םייקע םה גה )לאממהללתקלאהמדלתחיכה הלחמה ללכב
 ח סללעל קלח לאישי לכ ליליא אבה.סללעל קלח לל ןיא הזללמדה ילעב ללכב לניא םהמ דחאב יפלבהש לימאל הנשמכ
 תילמה ןת םימליהמייחמ ןיא ימיאת אכה םלועל קלח םהל ןה ללאל ןיא לשיי םליעל טיקידנ םלכ ךמעל נש אבה

 ה יעמ לכ ל)לכלמ)פו3 םאלמלשפנל םא יתלא לעלפ אלהש סימתהמייחמב זמינה יהלאת שנלעהל ינשה שיחכמש *תללכ
 טיפב סיממהמ״ייחמלע סא דלחילמלללכב*מאנ םש םעלמהמייחת יכ םהב סיילמש םי־־יכד םש לו^ל אנמנש ;להזל יכשה

 יכש אלהש חישמה ןינע תאיכ םש סגל' ללכב ןידה םליל אכה םללעתל תימשגה שניע לע םאל



 ■א רמאמ

 סתלקיפאה לנמכזיי/י) דקאה רקעה אלהל םימשה (מהרלנזי קארמלאהלגמבחאל 'יפשהינימלכלעחמרלייפלגרכס
 5ה אל?ם ססהגחלחינמ שיחכמ היהל היקמכ לפכ סללעהש בשלח היה שיא אלה סלילקיפא סשמ סיכלשאיל אגמכש המ יפל)

 אבה סללעל קלח לל זיא (הב יפלכהש לילראל סייקע בה ללא לכמש ייה קסלדלקיפא ל5יעך יחא סיכשמכה לארקכי לעלפה
 יפל זכ )ימא סכמא ־ סימכח ידימל/> הזבמ אלה סלרלקיפא יכ תאכ קלח קיפב סשש פע חל^ידה ילעב ללכמ אבלי אלה יכ

 סיתכחה יפמעפלמה דג לע סאל הלבקה דג לע סא לכעדי סכמאל למגעמ סשהגילאינמגלעדל קיפסמ סדא לכ ןיאש
 שיחכמ ללחכ אלהי״הל לכעדישהמב ךדל למכעל חיכה אל סישכאהלכל סשהנילאיגמ ססיפמהסימכחידימלני הזבמהל
 סללעלקלח סהל [יאש סייפלכה ןמ ללא אלא קלח קיפ^כשליב לכמ אלש רחאל סלדלקיפארקכ ןכלעסשהגילאיגת
 פעחל5ייקלאגרד לא סחינימ אלהש ימ לכ םהב ימאהל ביילחישהיקלא הרל^יל סילללכה סירקעה הלא השלשש הארי אבה

 סהש אל . ללה םירקע לה ןמ םיפעתסמ ס^ליהל ס;הגא ממ סכמא אבה סללעל קלח סהל זיאש םידחא ארמגב םש לכמש
 ׳ םמיע ינפכ םירקע

 ש התלא םישכש ילארגייקלא הגיליה הילע םימיכסמ לכהש רחא לארשי יכב יכפל הסמ םש רשא הרלתהגיאזל 'אי קר^
 לכ לע היאר חקלי רחאה שיאה ןמש למכ יכ הזל (הילע היאר הכממ חקליש ילאדלגרליהלאהגילתדל [חבתל שיש
 לאכש םירבדה ן׳מ היאר חקלגישילאר ןיכ לגהלאיגמ םויקל לגילאיבמל סייחרכהל סיימגע םהש סייבדהעעידיב ןימה ישיא

 ־כ1 העלאיגמ 'ימייתמל}ילאיגמ םיכתלכ׳יקלאהדלגיבליהיש ילארשירבדה לע הגזלאיגמסליקלהזילאיגמלייחרכההשמרלתב
 הארי שכלעל ר:של'ימשה זמ הדוהיל 'שה 'לאיגמ םהש לעיכזשתללחגיה גההתלחגיב השמגררלגי הדסייש אגמכ לגחכאש רחא)

 הזל׳ גייקלאההרלתלגיללחגיהה זהל^ש לע זלמרלגיישאדב שרפב םמלא הדסי הזל? תיקלאהרלתלתיליחרכהגיללחגיה ןהש
 יש םירבדה לכ גימאל םישרש םהל איהה המכחה בלסת סהילעשתללחעההל םירבדה הגילחגיב לחכלי המכח לכבש לתכ יכ
 ילא יכתלרלהל םירקעה ילאמ ךדע ןהמ דחא לכב ראבתי הזמ הז סיקללח םיכייכעגגיישארב׳שרפב לבנזיככ ןכיהב לאלביש

 דחא ןטע אלה סימשהגילדללגי הלא דעגיישארבמ יכ היכייכעלכלאיה בלסת םהילעסגייקלא הרעילגינדלסיל םישיס סה
 עהש שלילקיפאגיכגלרבס שיחכהל ידכגללאכמכה לכל ןלגרבלעלפה גיי םסהגילאיכמ אלהש 'אה ךלעה לענזילילהל ב^טנ
 שה תל דללגל הלא דעגיישא־יבמ דשא רןעסה לכ בבלס רקעה הז לעלתלעלפ הבס לל ןיאסל הרקמב לפכ סללעתס סיבסלח

 4 יקהל חמגכ גללילגהנתלאיגמל םרדסל הז לע הז םןזאיכמגיגרדממ ם^בכל^סאיב סרפב בינחכ אגמכס רדסב יכ • םימשה
 קלחה הזב ראבל ׳ הגב ב מאמב ראבגייש למה ןלנרב לעלפגחלאיגמ לע הדליש הממ הז לכל סיפלחגימ סיכמזב רבדמה)
 ךלהמ ךללה לדבל אלה יכ לפסה םללעב הריגיהגיכללכ רקע לדבל אלהסל ־ םדאה ןימ אנהגלללפסה ;ילאגמכה לכ רחבמש

 לא רלרלקל ^ילככה למכ ןה תכאלמ לז יאלנרלמלדקהגילכאלמהס למכ ׳ יחהלחמגכגילדלכה ראשל גילמלשהל הדלגה
 • ןהילא הדלג למכ איהל הילא ־ימלחלתלבכה למכ ןהגזיסלכאה הרלגלגללמרלקהנילרלגה לכ ןכ י ןהילא הרלצ למכ איהל הילא
 לגה 5יריגיב לעלפהעגללכ תילכתש לע זלמרל םייח ילעבה דאש תריגי לכמ רתלי םשה לא הסחיתכל יגידיגי הרחאתנ הזל)

 מ לדבל םדאה יכ - דבלבגרישלכאההרלגהגילאיגמהתיהיתהלחמגהמנרלמדלקהגררלגה
 בנלכל ןראהל םימסה ללכיל 'תאנ זאל הריגיה המלשכ םדאה אגמכסכו לעןפהגילאיגמריכמנ־יללפשהגילאגמכה ראש ןיבת
 זלכל • גילכאלליה לכ ךלסמיישארה הכאלמהש למכגילריגיה ךלס םדאה היה הזלל הסעמה ךלס רבד לכבגיילכתה יכ םאבנ
 גיואמיכה לכל לעלפה׳לאיגמ אלהש ןלשאיה רקעהלעגילרלהל אלא בגתככ אל קלחה הז לכל הילבעב;ילאגמכל הילא גתלמלדק
 תללכיה לעב מללכידבלב סיקלא סש אלא סימשהתתללני הלא דע תישארבמ אלהש הזה קלחת לכב רכזכ אל תזלל דבלכ
 דבל גילאכמיה לכל:לעלפה גילאיגמ לעגילילהל אלא קלחת הזב יכזכס המ לכב הכללכה הגייה אל יכגילרלהל לכה איגמתל
 'בה רקעה לעזלמ״ל בגיככל ׳ רחא ןיכעאלה לתשאהלחגלא עדי סדאהל דע םימשהגילדלעיהלאמל ׳ ןלסארה רקעה אלה)

 דלכדה תלחגרה יכ ׳ םימשה ןת הרלנח לע בבלס אלהה רלפסה לכ אכמגי הז לעל ׳ םימסה ןמ הרו3ד ׳ האלבכהגיל^גמ אלהש
 רתלי יקלא יללג םדאה הלטגכ המל סעוכה הז סדלק בגיכל 'לנל ימאל םדאה לע סיקלא םשה לגיל אלה םדא םע ישה יבדגש
 כ מל.ול יל ארקי התגילארל םדאה לא אביל םיתסה ךלע לכנחאל ץלשהנייח לכ המדאה ןמ סיקלא 'ה יגייל תאו זיל לכמ
 תכ סלכל לילאמתבעלשמ^יללפסהגרלאגמנק לכ ליה םלכמ דגילי חל יידנב עדליל ליכשת םדאה תליהל יכ ראבל אב ולאכ
 םייחה ןעמ לכאיש ידכ י ענל זמרנה הזה םללעב תכלה הז לעל לנלקתללנמ רלמסל םדאת תילכתל ־ סדאהילבעב לאגמנ
 ל ׳ עגמ שרוגי לכלקתללגמ לע רלבעי דשיאכל הב םיקדחמל איה סייחזע הב 'כס ׳הרלתה לא זמלי אלהש ןגה ךלתכ רשא
 שחנהש י הזה סללעב לל הרקיש המ לע זמר לל היהיש ידכ הלחל שחנת םע םדאל תיקש אלהת רלעשה לכ בתכנ הז דלכעכ)
 ש־ילגמלתליהלזכריגהאלהלותלמלסעסתמתסאהתלעגמאבםדאה תא דייסמה ע־די רגי אלה לאמס לזרןלשלבאיקכה
 דכלב לעלפהתלאיכמ תנמאהב יסלנאה תלתלשהתנסה לא יד ןיאי׳יכתלרלהל םיקלא 'ה הזת ריפסה לכב בתככ תזלל עגה
 תל האובנה תנמאה ,ךירג לבא ׳ םיקלאתלמב זמרנה אלהש םייעבטה םירבדה תללהמה לעלפב הגשהה דנמ הזגסלי דשא
 קלא 'ה תאמ אב יללגתס דגה הזמל םייעבטה םירבדל תללהמה לעלפהתגשתמ הלעליל איה לז הגשהש םימשה ןמ תדגתל
 לעלפהתלאיגמ תעידי איהש תגלשארה היכהת)העדיתדנמ אל ׳ סללעל יחל לכא)םייחה ןעמ םדא לכאיש יספא םיקלא

 ד ב הרעיהו האלבנה תגסה דנמ לבא דבל



 א רמאמ

 ס־ייעבטה ירבדהיזמ הלעמל (ינע להזש שקהה סיזע אלש פעא ישה לנא טיגרנה סירבדהגחלשעל הייתהגייןילאה
 לא היכנאב ח^פ)׳ ימאל הלאה סידברהלכזיא םיקלא רבדד היות ןנזימבי ימא הלילקנזרינש סלש הזב "מ}רי אלש ידכי
 הזל)׳ גרישאיכ/ישרפב סיקלאארקיה סיאנמנה לכל לעיפה למנעכ אלה דבכנה טש־האלהשהיזננה ןיזילנס ראבל ךיקלא
 *ירב־7הלכ.הא'ךרלא *יבדיל הדלת ןממב גש פע'אש3ילרלתל סבלהק לכ לא ה רבדלאה ייבדהמא דזיה הנשמב השמ יאב
 הלל5יא עדי סדאהל דע סיתשהגרדללמ הלאמ ישא רלפסה הןלכב בנלכנ הזלל רבדמה היה אלה ךלרב דבכנה סשה׳ הלאה
 ןימל טילללכ ליה הב לרכזנש סישנלעה לכל סימשה ןמ הריזל האלבנהגהלאיגמאלהש הזה רקעה לעעלריהל יקלת ה להפא
 רל במככל רתא ןטע אלה סדא גילדלעי רעש הז דע ל^ישא הלח^ עדי סדאהל ןמל ׳ דבלב הלחל םדאב סידתלימ אל סדאה
 ביר ירבדל גילששקמ סללעב סישדחגזימה סיטיפב החגן;ההל יטיפה שגלעהל רכשיה^ילאיגמ אלהש יש4שה רקעה לע זלמ״יל
 היחל םדאמ תלמדלקהגדלישיפב רכזנה שניעה לע סנלעה ןמ רקא ןימ הזל׳ לבהל ןיקל היקפ לתכ לריבחל סדא ןיבמביר
 דנמ בעיכנ אלל ׳ סשה^לבמ לרבע לע אלה שנלעה רקע יכ י ןימה ללכ לע זלמיל םשה גילנמ לרבע לע סדא שנענ סש יכ

 ב7אזה השרפב לבא ןימה לכ סילללכ הלחל סדאב לרכזכש סישסלעהלכ ליה הזלל הלחל סדאל הרקש למנעב יטרפה ןינעה
 הילעל למנלכ ה^ויה אלש לע לשינעהל ןיקב סשה חיגשה ךיא אלהל שיאל שיא לכמ םייטרפ'ינינעב החגשהה ראיב
 םשינעהל עשר ישלעב חיגשמ ישהשגינרלהל הזל ׳ דבל םשהגילבמ לרבע דנמ אל לבהל השעש סמחה לעל ןברקהגייישעב
 מ ערפנ אלה הנה ךלסל ןיקל ךיראהש למכ םהל לפא ךיראמ אלהש פע אל םהיפכב דשא סמחה לעל הערה םנחבשחמ צע
 גק לכ לחלמנל ןיקגרהנ ןכ ליענדללמ לכ דיספהל םרע לבהגיא ביהסלמכ יכלל דדמ דדמש הדמב ןיקמ עיפנש למכ םהמ
 זרלכאלמה לאינמהש םינלבנליימכח םיללדג םישנא ןיקגילדללעב ליהש פעא טילפל דירש םהמ׳יייגרשנ אלל ללכמב ליחלדללגי

 ^ םהל םטפ םשה אשנ אלל בנלעל דנכ ספלני לכ יבא הנקמל להא בשלי יבא לזרבלגישחנ שריח לכ יבא ביגיכש למכגילמכחהל
 םישענ םירבדה לכב איה דשאגייטיפה החגשהה יכ זלמרל דבלב ה םש לב בחכנעזלל־הזהגה קלחה לכגטללכ החיהגיאזל

 * םימשה ןמ הרינר דנמ אלל םייעבטה םירבדל הללהמה לעלפהגיואינמ דנמ לניא ליצלעמ ייפכל ליכרדכ ש״אל ממל םללעב
 הזל טילר איבנה מא םהיסלש דימ םעשלהלגיללכיהירדענבל םילפשב חיגשהל אלה לעלעמלםשהגילמלשמש דנמ צבא
 גיליחהל עילכי םנלעגילארהל םילפשב חיגשיש אלה עילממליל לעלעמ דנמשמללכ חלי לפשל אכדעאל ןלכשא שלדקל םלימ

 ןיקל חעפש למכ ־ הבלשזיה יכ־יד םיעשרל חעיפל סיליחרעדמב איה לעחגשההש לבהל קקמ הזה׳לפסב יאבל ׳ םיאכדנ בל
 ללא ראבל םייכש רחאל ־ ללכ םיקלח םש רלפסה הזב רכזנ אל הזלל ןידה עדממ הז קא)ימל עאה ביטע םא אלה לל ימאל
 כ םדאעלדללגי יעס הז ימאל ׳ הלחעב רשאכ ענדליעה רדסל דפסה ליחההל דחעיקלאהעדלעללחעה םהש םירקע גח
 לכש לליכ לבאיפהה ןמ לניאש רפסהעללחעת רמיס אלא לניא הנה דע בעכש המ £ יכיפסה עלחעה אלה ןאכמש מת לצאכ
 ךשמכ ךאיהל סדאימלעב׳בדמ׳ישארבפסאןהשיפסה הזמלא ןאכב ןכ ךכבל ךכב׳בדמיפסה הז לזלחעהבמלא רפס ליעמ
 עלחעב היעללחעה לחנמ ימכחל ימכח לכבש לליכ־יפסלעללקעה א^ פסה ןמ לכיא הנה דע ענכש הלרשראבל אבלדנממיללעה
 'יקלאילמדב םדאייק^ אליב םליב מאל לחהל םדאלדלעדפס אלה׳שארביפסשלייעיה יפסילחעה אלה םדאמללע רפס הזמל
 יב תבקנל רכז ׳ םדא סיק^ אלרב סליב ימאישב קיפסמ היהעלדלעה רלפסלש פע'א 'ימל• םארב הבקנל רכז עילא השע
 עלאינמל יחרכה אלה ללדנ ןינע לע זלמיל• לעלא תשע םיק^עלמדב םדא טיק^ אמב םמב יאבל ךיראה םנמא לגל םארב
 שפנה דנמ םדאל עיגיש רשפא אלה םנליא תרעהעללחעהמ עחא א)הש לנ*־^ ישא יטרפה שנלעהל רכשהש אלהל ־ הדלעה
 ־יטרפ יכשל שנלע לבקל ילאר אלה דנה הזמל ישיאה םליקה םדאל עיגיש ישפא דנה הזמש 'יק^עלמדכ איהש לבשעלכשמה

 םדאל רשא םיממקה ינש הרלעהעלזימ אלהש קלספה הזב עכ ןכ לעלחבה ראשל לב <!ןעעשמ אלהש יינימה םליקה דנמ אל
 ק םהש םיכאלמה ימילכ סיקלאענמדכ עמה דנמ םינלילעב יישיא םלץ לל שיש זלמיל עלזר תשע סיקלאנילמדב ימא יכ
 קלספ לע לרמאש רבב לזי לזליד הז לאל *סינעזותבלב שישייעמה םמיקהלע זלמיל םארב תבקנל יכז יתאל שיאב 'ילרייק
 לק יששה םמ דעש יפל יכ הז דאיבל ׳ ךלמנ ן׳דאל םיתשעכאלמב ילל ןב עשלהי 'ד ימא ךלמנ יתב ילגל לגתלנב םדא השענ
 אלל ןימב םילרייק סהש םינעחעתל שיאב םימייק םהש םינלילעה עלפלחעתעלייני 'ב םללעב ליה טדא ארבנש סדלק
 ב םליק דחי תלחכה יעש לב ליבחעיש תללכ לנתללידכ לנמלנב םדא השעכ יליאל סינלעחעבל םינלילעב סכ קה ךלמנ שיאב
 ׳ לב דשא ירלרחה חכה דנמ םינעיחעכ ןימב םליקל * לב רשא ילכשת חכה דנמ םינלילעכ שיאב סליק ■ ןימב םליקל ״ ש־יאב
 ש לע •יעלי לל זענש ישיאה סליקה לע זלמיל דיחי ןלשלכ עילא ארב םיק^ סלנב למלנב םדאהעא םיק^ ארבד דלרא תזלל
 שיש אלא דחי הבקכהל רכזה דנמ אלהש יינימה םליקה לע זלמיל םיבר ןישלב םמלא איב הבקנל יכז רמא כחאל׳ חיב ראש
 העא המ ינפמ סללעלש לנלבר לינפלימא םדא השענ השמל הב קה לל רלראש[העשב רבב םש אנמנס המת הז לע עלסקהל

 אלהל כע העטיעלעטל הנליהל בלעכ הביקה לל׳מאעלעטל םינימל הפ ןלחעפ קמ



 ׳א רמא□

 □יעה [מ ברועמ ןמ)/^במב המל ׳אבתיש ייחד (יא ער לתלאינלרפ רבלהי א:מיש ילאר בלט עילאי^מש יבדהש יאלכמ אלהל
 השמל הבקה לל תאש ליתאש ןלשלה ה/ל ׳ אנמיש ילאר (יא רבלנה אלה ערזל סאל אגתיש ילאר יבמה אלה בלטה סא ערהל
 (הי ימל (לסלה הזמ עיגתהל הבלימה עלעלתה ריבעכ טעלת זיזכ ללבסל הכליס יתכ לנתת האדי העטיעלעטל הכתהל בעזס
 עבאלמפ 'למ:> אלהש למכ (טקה (מ היע חקיש ללדגל דמלל ידכ סא סדא השעג (לשלמ עיגמה הבלימה בלטה המ עדאל

 (לתעפ עגיעכמ עיגמה קזנה לדעב ללכשיש ידכ ללדנ ךכ לכעלעלעה הז ןיא ךירכ היה אלש פעא ליאיבכ סהש (יאל סימם
 לב שי סדאהש עדנש ידכ ילל (ב עשלהי ר סשכ לכרמאס המ אלה המ עיגמהעלעלעהש תאכ סא ךאל־עלעטל סיעמל הפ
 ה תישלכאה שפגה לאעלראשה לי שיאכ סליק לל זעלכ ילכשה חכה הזש׳ סילפשה סיאכמכב ירלרק חכל סינלילעב ילכש חכ
 ט קזנ לדעב ללכשל ילאיש ללדגעלעעי אלה קפס ילכ סא ךא הז הנה יכ ׳ לנימאש למכ הייגיה לא יחרכה רבד הלעיטדעה

 טינלילעל סיקלא ימאיל תלל לל היה־ סיכר ןלסלב השענבלעכל איבמה חרכהה המ ללאשל ילאר (ידע הנה ׳ (ינימהתלעט
 הזב יל האריש התליעלעטל סינימל סלקמ היה אלל סירכז.יהעילעותה הזמ סיעיגמ ליהל סכמלכב סדא השעא סיניעזוזל)
 י,ליכהל קלמע רתלי יתא (ינע (כ סג ליממ ןכייש ידכ השענ בעכ סדא השעא (לסלמ ע־־גמ תיהעלעלתה הש ספס אלה
 ■ סיסיאה דיאשהלעללביל חכ שיש אנלרנמ סיאכמנ סתליההימ שיאב סיליייק סהש סינמלעהעיאינמש יפל יכ אלהל ־ בעכיש
 אה אלל דב^כ סיניליה רלמשל חכ לל שיש אכמנמ סיאכמנ סהש הדי סיכיג־דיתהעלאיכלרל שיאבדיממ סיליייק ללאש למכ
 השענליא ךכל העגקעכסמכ רכזנש למכ יתא עשילא בשקש לתכ תלינשי כ סהש בלשחללעלעטל איביש התמ הזל ־ םישיאה
 טהס לי סדא השענ סי״מלא סיניתחעהל סינלילעה סתש סיפלחמיה ס״אכלינה לאיכליהשעלחכה ינש ללאכ לנמלככ סדא
 סליק זנילנה יטרעה חכהל ןימב סליק (תלנה יללכה חכהעלחכה ינש לב לדחאתיש סרא אלהשניחא הייניעלשעל סימטסמ

 עלתכה לעב איהש דחא אנמנמ סיעפשלמ סה טינלעחגיהלסינלילעהסיאכמנה לכש ןבלי יחאה אנמנה הזמל *שיאכ
 צ םהינשב סיבשה ישרפהל יללכה לי הזלל סלכעלחכה לעב אלהש סיקלא לד סדא השענ וכיק^ רמאי)תא הלל סלב
 הרלי הזל שפנה דנמ יישיאהל רמלקה דנמ יללכה יישיאה סליקהל יללכה סליקה סיניינעה ינש לב לרבקגחיש סראהעא תלשעל
 ןבליל דחא אלה (ימב םילרייקהל שיאב םימייקה םירבדהלעלפהשל הילמגעלדחא לבעלדחאתמתלחכהלכש דחאאנמנלע
 סיקידנה לע הלגנ הבקהשכ יכ אנלית הז לעעלדהלל ייללכה סייבדבל םיישיאה ייבדבעפקמ םשה תעידיש (כ סג הזמ

 תמ טיפה דנמ *יטיעה עדליאלהש תיללאלתשל^- ומש השמ תשמ בקעי בקעי םתדבא סהרבא םימעפ ינש סמשדי:נזן׳>
 ¬רעה העידיהש לע זלמיל 'סדאהתא השע סיח*';׳ סלנב יכ ךפשי לתד סדז^ב םדאה םד ךפלשחנ יכבל םשה תא ןכל לבט
 ל חנלדהגיהיש םעט''המ דבלב ןימה דמשל ח'ב ראשב לתכ תיללכ העידי אלא לב היה אל סאש ׳ םדאב הקבד תיטרפה

 סיקלא סלנב סדא השענש יפל יכ תאי לבא ׳ (ימה לכגדה אלה דחא סדאגילתה יכל סדאהתא זישע סיקלא סלנבש יפל
 סינמלעכ לב דשא ילכשה חכה דנמ לב הקבד תטרפה יקלאה העידיהש דחא שנלעל ילאר לנדההל שיאב סייק אלה הנה
 רפה שנלעלל רכשל ילאר סדאה היה (כ לעל סהבש ילכשה חכה דנמ םהב ףלבד תטיפה העידיתל י שיאב םימייק סה דנא
 סש ןיאשתלרלתל לעלפה ססיה דנמ דחאה * הרעיה תלאינמל סייחדכה לללה םירבד ינשתליהלל ׳הדעיב דעלימה יטרפה

 היבא תהש דלחיהתכלמא איהתאזש דחא לכה לבא ןדאה יקלא לניא םיתשה יקלאש סירמלא םינימה ליהש למכתלילשר יתש
 יפהלתללכה סשהתעידישתלדהל םדאה דנמ בהל ׳ ןידאה יקלאל םיתשה יקצא הב ךעיבשאל 'ליאש לליכ סללעב ססרפלי
 ב יתליה דנמתיטיפ העידי לתלא עדלי סשהש דנמ שנלעלל רכשל ילאר היהי (כ לעל םדאה תייניב דחי לדבחתכתיטרפת)
 רתללכ טל יתדללמ (יאמל יבא תבמ ינחקל דשא םיתשה יקלאה רתלאל (כ סג םסרפת סתדבא תתשאלהל סיקלא סל יב
 הבקה לל דמאש לזי־^ל סדא השעכ בתכ הז רלבעבל יל עבשנל יל רבדל תיטרפ העידי יתלא עדי םיתשה יקלא לתליה סעש
 דפה לעלפה יכתלרלהל הדלתל יחרכהל ללדג אלה ןלשלה הזמ ךשמנהתלעעיה יכ רליללכ העטי תלעטלהנליהל בלתכ תשתל
 ידי יתש אללתלילשר יתש סש (יאשל סתלאלדליהל סיכלתחתה םיללכה לעלפה לתנעב אלה סתלא עדליהל סיכלילעה םיטרפה
 לתעדב ימא י תא ךלמנ ימב םדא השענ רבב תאש 'ימא ר זמר הז לאל לכה עדיתחא העידיב לבא • תלפלחגזית תגעדי
 העידי לכהש לב ראבתיש דחא אנחנתלשעל ךלמכתטדפהלתללכה עהעדיב לבא הלילח לתללזב ךלמנ אלש תללב ךלמנ
 העידיהש תדלי סינלילעב סיקלא סלנב עיניה דנמ יכ סראה אלהלתיטרפהלתיללכהתלעידי יתשת לב לדחאתיסב הזל ־תחא
 ילאר םדאהש לעל רלמגה דלחית לע הז הדליל כ ג לב הקבדתנימה תעיליהש הדלי בקנל רכז יתמת דנמל לב הקבדתיטרפה
 סמב לנימאש למכ הדלקה תלחתה איהש 'עיכה הזב בתכנש אלה הז לע זלמילל סיק}אתלמדב לתיה דימ יטרפ שנלעלל ־כ6ל

 ׳ עולא תשע סיקלאתלמדבסדאסיקלאאלרב
 תילתב (יתאמהביילהיש למכ תנימאהלתקלאגיד ־!יעב לכל ךידי הכלליא איה סא ךא (יאמ שי שלדחהתנלמא *בי קר6
 ירקעמ רקע הנניא לבא השמ לע לקלחנש יפל ימיעל חרקתא עלבתל תיפ תא (י^ה התנפש ןימאהל תשמ
 ןיאמ שי שלדח.לעתורלהל תישארב שרפב הילתה הליחתה אלל ׳ התללזתיקלא הילתתלאינת ריילני אלמתיקלאה הרעיה



 'א רסאמ

 ;וי אל '}טסיא הניתאיש ךרדה לע ז״מדקב ן־ימאמה טא ףאש יפל ־ סיתכחה ץת הברה לבשחש לליכ הילתל ךלע למלשלנ
 ה יסכ לכ שיחכי הז ןימאמהש שכ דבלב סילגי דתלעב הלמכ אלרבל אלל בלבזה ףככ ךיראהלתללכי לל שישב טשה ראיתי
 תלאינמ ףא אלא דבלב לז אלל ־טיככ יפעהל טד טימהל ןיע ףרהכ שחכ הטמה ךלפהלתכלכיתי לל שיש ןימאי אל יכ תרל;>ה
 יפל ׳ טללעל אנלייש ישפא יאתלב טישיא לל טדלק אגמהב אלא אכמי אלש שיאהש יפל ׳ שיחכהל יל בילחי חישמהל השמ
 בכ לכממ טתק זלשאי יתלח שיש ןימאיש ימ מ "מ ־ קפס ילב הללכב הילתה ללפת הזבל ׳ טללעל הלכי אל תב יתלבהש
 בשתלאלפנהל טיפכה לכ יכ התפלמל הילתה יסכתעדה הז שיחכי אל הביש למכל טשה הכישתעכ טללעה שדחתכל איבכ
 ן יתלבב טימה לכקשיל שחכ הטמה ךפהתהכ שימ שי אלא ןיאמ שי הדיגי לית אל טללעלש לגהכמל לענט ילכשב יתב :אבש
 ה^יה הז לכ טעל חלה תא סימה לכלזי אל הזל יכ טד ךפהזיהל ישפא יא טלשפהש פע א סד תילנ סיטלשפ טתליה טע ןמז

 לכפהכל גזמתכל דחי טפיטל יפעתילכ יחא קלחלל יילח תילכ יחא קלחלל שאתילנ סימה ןמ קלחל לאיבנ השת יע ישה
 לכ ןכל ׳ ינאיה שאב אלל הגדה התמ אל טיניע האיתל היה טאש דבל טיכיע האימל אלל ןמז יתלכב ימכע ךלפה סדל
 ךפהתהכ סייקתכ טהמ ליהש הת שכל שית שי אלא ןיאמ שי הייני טהב התיה אל טימבעב ליהש סיאיבכהל הדתה יסנ

 הכה היסנ לבבל היתיכ יפלכ א:ת לטסיא להכימאיש ךירה לעתלמדקב ןימאישית סא ףא הזלל ־גלשכ תעילבמ השמ די
 י הייגי לא האייב ןימאהל היסנל היגתהתכמאה חיכהת ןיא יכ היתפלמכל הייתכ יפלכ לכיא הזה ךידה לע הכימאיש ימ
 אלהש דבלב לעלפהתלאיכמ לעתלילהל אלהתישארב שיפמ ןלשאיה קלחה דקעש הזל סדלקהק-יפב לכימא הזל)־ ןיאמ שי
 ןיאמ שי שלדחהתכמאה לבא ־ גתללזתיקלאת הילתהתלאיכמ ייילבי אלשתיקלאה הריתהתלאיכמל יחיכהה ןלשאיה יקעה
 דידלהל לילשתתח חגהל סימ לבלחל ילג עקב השמ יכ ןימאהל ךייכש למכ הכימאהל היעי לעב לכ ךייב תנלמא א^הש פעא
 ה קיפב תכש פעאל הילתה ייקע טע לז סבמיה לאכמ אל חלל תיק^ה הילתה ייקעמ יקע מכיא סלקמ לכמ ןמהתא

 דאלבמ אוהל לכל ילבל ןלשאי לדבל לכיאש ימלאה ןהמ דחאל סיכימ ןיאיקכה סה תשליח יכ הבלשתתלנלהמ נ קיפ עדמה
 ) ׳ לייבד יפל להלמנ ןישאי אלה ןלסאיה ימלחה יכ ׳ ןלשאי לדבל לניאש מלאכ אלה הכה סלדק ןלשאי ימלח שיש מלאה יכ

 עיללזתיקלא הילת יייוכת אלש דקע לככיאש יפל טייקעבלאכמ אל ןיאמ שי שלדחה ןימאי אלש ימ ןימ איקש הז לכ סעל
 א היעיל יחיכהל ןלשאי יקע אלהשלעלפהתלאיבמ לעתחלהל אלהתישאיכתשיפב היעיה הליחתהש תמ ןכ טא היהיל

 ׳ לניאבשלגיכתיקלא .
 קע סהש טימשה ןמ הילתל סנלעל יכשל טשזיתלאיבמ טהש לניכזש לללה טייקעה גבתקתימשתד לכ ןיא 'גי קר£)
 היהילתקלא היערכ ןימאת איקי תב ן ימאתהש פכעתיקלא איה ונימאס למכתיקלחהתדל טילללכ טייקע
 ה לכש * תיקלאתדל טילללכ סייקע סה לללה טייקעה׳ ג יכ אלה ןינעה דקע לבא * ןכ רבדה ןיאש 'אבה טללעל קלח לל
 ינאיש למכתיקלא הייתב הדלת לניאש יפל ׳ אבה סללעל קלח לל ןיאל תיקלאהתדה ילעב ללכמ אגלי ןתמתחאב יפלכה
 טהב טילמכה טישישבו טהב הדליש דע אבה טללעל קלח לל ןיא ןידע טהב הדלמה טללאל
 יכ לכמת ףגתסמ אלהה שישיהש רקעב יפלכ ללאכ ,טישיש־ה ןמ דחאב יפלכהלכל טהמ טיפעתסמהל
 ש טהש ללאב אבליכל ףלנכ חכ אלל ףוג טיאשל דחא אלהש ןימאיש ןכ סג ךיינ טשהתנאינמ אלהש ןלשאיה רקעב ןימאמה
 כהתלאיבה ןימאיש ךייכ יכשה רקעה אלהש טימשה ןת הילת ןיליאיש ימ ןכל לב טילתכ לא חה רקעה ןמ סיאיני טישיש
 רכש סת שישל לתחגסהל טשהתנ^ידיב ןימאיש ךייכ שכלעהו רפשה 'להש ישילשה רקעכ ןימאמהל ־חילשהתלחילשל האלבכה

 ע ךלעב יפלכ ללאכ טהב טילתכ לא סירקעה ןת טיפעתסמה 'ישרשה ללאת שרלש דלפכיש ימ לכל ייפונ טאל יישפכ טא
 ללאכ אוה הנה לדי לע הנתנש חילשהתלחילשולא טימשה ןמ הרוזיל שיש אלהש האלבנהתלאיכמ שיחכיש ימש למכ יכ ׳ למכע
 תלאיכמ עינליאהש יפל טשה תלאיכמ אלהש רקעב רעלר איק !יסה ףונ ישהש ןימאיש ימ ןכ טימשה (מ הרית רקעב רפוכ

 ךירפ לכיא אוהל ול ןיכיינל לחאמ סיעפשלת טלכל סיאבמנה לכ איכממתלאיכמת ביילחמ אכמנ טש שיש ןימאיש איה טסה
 תלידקהב הילמה ביה יאבש למכ בכילמ טשנ לכס יפל דחא לא ךיינ היה סשג׳לאיכמה ביילחמה היה טאל עיללז יבד לא
 אלל תללזב אלא לתכעבתלאינלרה ביילחמ ןכ טא היהי אלל ליקלח ילבח ביילחי *יחא לעלפל ביכרמ לא ךירפ בכילמ לכל' בכ
 יפמה ביילחת ןכ סא היהי אלל עילא לעלעל לנממ לודג ןכ טא אלההתללזהו־ ותללז לא ךייפ היהי לבא ומיעב קפתסמ היהי
 חכ לא ףע ישהש תאיס ימס בייחתי הזללתואיכמה ירשפא אלה לתלוזב יללת יתלאינמס ימו ותלוזב אלא למפעכ תואיכמה
 תעידיב יא החגשהב רפוכה ןכל ׳ הגב בה ימאמב טלס רואיב הז ראבתיש למכ ׳ סשהתלאיפת רקעב רפלכ ללאכ ףוגב
 סחימ לא שכלעהל ריסה רקעב דפמ אלה הנה *ירק לאל הפק לא יברעב ארקית הרזגב טה טייבדה לכ יכ תאיש וא טסה
 מ ידשל עשרמ לחל הלילח השעש המ ךפה תושעל ודיב ןיאש *יחא ליפכב סורי אל לע אטוחהתא שינעמש עשיל לוע לאל
 ןחבמה *קד אלה יכ דאמ הז ןבתל רקעב יפלכ ולאכ ןהמ דחאב רפלכה טירקעת ןמ טיאפליה טיסדשה לככ ןכל ׳ ללעמ
 לת ןימאמה טהב הדלילתלעט ןיאל הב תולכס ןיאתותמא הניחב סירקעה ןמ טיאפמה טיסרסה לכ לכחביס יוארש המב

 ׳ ׳ ■ לנרכזס סידקעה תשלשב הדומו ןימאמ אךיי זאו ת־יומג האדלה
 תה )א רקעב יפלכה עדליס דכ לללה םירקע גה ןת םיפעזיסליה סישרשהתע־די *קד התע ראבנש ילאיל 'די קרפ

 . 'תאנל לב הדלמה



 (א רמאמ

 ע ללכב /ינה הנה הריגיהנלטמ לע ינלעה יכ הדתהגילנממ הלעי סלש שילשכ אלל יקעב הנלייס דאי קאז:■ הכלשאי מאנל
 סירפלכה ללככ הכמכ היהישל היעיה ילעב ללכמ אילי לניא לבא הלכמ העלא לע הילעבעכ-יש שנלעל ילאיל לאישי יעשלפ
 ענ סא לא סשהעלער איה סא הב קפקפמ ותליה דגמ הלגתה לע יבלע אלה כי׳א אלא אבה סללעל קלח םהל קאש היעיב
 הזב עללכ הרלעהעללגמ לכל קלח קיפב יפכ לזי ליאבש לתכ סיתשה ןת הילע קא מלאהללכב הז יכ יניסב השמל הנענ
 םירקעעלארקכהעלגתהש הרלעהעלגת ןינמכ סייקעה ק סא ליהי דגה הזת םירקעב הלגת הנלומ סאל ןקה תללש יפאג ,
 סיעלכלהבל זעעלכלהב לאבשגילגתה לכ סירקעה ןינתב היהי ןכ סא לנרכ?ש סייקעה גבעללענהעלגמה ןה סישרש לא
 טלש שישב אלל יקעב תנמיס ילאר ןיאש אלהעתאהש אלא ׳ ססהעלאיגמ אלהש ןלשארה רקעבעללעכ ןלכש הרעיה ידלסי
 סבמדה בעכש למכ גמללזל אלל לדבעל ילארש ייןיעב אלל סיסיסבעלנתל ילאי היהי אל תזלל הרעיה מלגממעיעיפ הלגת
 הלחמסע אל 'לגל הנלתע לכל לספ דל השעת אלל יגפ לע סייחא סיקלא ךל היהי אל איהש התגע ינפב הלגת איהש יפל׳ לז
 לזידאס דע ראת הילתח הייכע איהש פע ת הירקע לכב אלל היעיה לכב יפלכ תילע יבלעה ןיאל ׳ימל םדבעמ אלל םהל
 קעב יפלכ היה אלל היה זע דבלע כאחא ידהל ׳ יפמ אלל ליתא יפלככ׳ תלכ הרעיה לכב יפלככ זעב הדלתה לכש הילע
 תעלש תיהל לאישי יכלע הז הגיאה לל תאש לתכ לעעלבשב לילבעב יגענ ססנהפעדליל ל^^ל ןיתאת היה ייהש סייקע□
 ידגה ןמ עיללזג יהילאכ לב סיקבדהל סיבלסה לע חיגשת יס'תש בסלח גיליהב סאל ישה ןיבל לניב יעגתא לסיככתב סא ז׳עב
 ת עפש לבקל׳זע דבלעלעלילג תסלע הדי הזללגיכיעתה תיקתל םייסתנ םהש בסלח היה סיסנאה יאש לבא ׳ סיקדגל
 סייגילכה ייהש׳ היימהעילגתת הלגת לע יבלעל ?לס רקעב לא שישב יפמה סנלע ןיאש קפס ןיאל ׳ סעילעגתאבגיכיעתה
 זע ס־דבלע ליהס פעיא הרעיה סלדמלסכל ׳סהב סילכתגיליראה ץה קפס ילב הב סירפלכ ליתל הרעיה סיעדלי ליה אלשכ
 לבלגימל הל טפסת יגזאתל סלפ יכ אבה סללעה יסנלעב 'מלל שי הזבל עימ״אה ןת סיללגנ מת הז לע בעיכה דיעתש לליכ
 זלסל ילעב לזר לנת ידהש עלמ אביס לתכ אבה סללעה ישנלעלכל היאי הזה'סללעה יסנלעל ׳ לדית יפכ סנלע דחאל דחא
 לכהל ןיסלרלקיפאל ןיגיתכ אבה סללעלקלח סהל ןיאש ןעילאללכב סיברבלריבח יכפ קבלתלילבג יכרדת ןיסרלפהלערה
 ־שרסברפלכלהלסהלגתהלעדבלעתסנלע ןיא ןכל ־הרעיב יפלכהסנלעל הלש ןיבלתהסנלע ןיאש קפסל ןיאל ׳ סייפלכהל

 לא רקע הלבקה תינתנ אל תזלל הרלעיהעילגתתעייטיפ הלגת סלש יקעב אלל שישבגילגמל ילאר ןיאש ןכ סא הזת ראבמיל
 ל ׳ _3זליקלא הרלעלעיזמכת איהש פע'א ׳ תדה יתכחלעילבאהגילבק דחא סדאה ךשתיס ילאדס תללכ סיתשה ןת הרעיל שיש

 עיטדפ הלגת /^ה סא הנמשמ אלל הדלמה חסלנמ אלש דקע אלל שישמלנתל ןכ סג ילאר היה אל הזללעייטיפ הלגת איקש יפל
 ג ת חאתב יאבמיס לתכ חילשהממילש שרשל ךסתנמעד אלה לבא תלגמ הגיאש אלהמתאהס אלא׳ לז סבלייה במכש לתכ

 דחא ישהש ןיתאנס סא ׳ סייבד יכסמלדחאהמנמאהבס יפל עיטדפ הלגת איהש פע1ד שישבעילדקאה הנתנש המל ׳ העב
 לניק1^ אלה הנה־ללכ תבכיהל ילבי סלס ילב דחא אלהש סע גתלאיגמת ביילחתהש ןימאנש סאל ׳ילל המלד אלל הלס ינש ןיאל
 סמיטדפ הלגמ אלה יחאה דגה ןתל ׳ ססהמלאיגת יקעמ ךעמסת שיש אלה דחאה דגה ןתל ־ אגתעל ילברה לכמבס לד
 א הנמל סייקעב תלכתה הגלת אלהש לז סבתיה ךיד יפל אלה *ליימה ןיתל ׳ דחא ה לניקלא 'ה לאישי עתש הילע לעלטגנס
 א לככיד יפלל עיליכדה מיסעב סייקעה יאש לנתכ אל המל ׳עילאיגמת ביילחת אגמנ שיש ןימאהל הלגת ךיקלא ק יכנא
 ס ןיתאהל אלהל ׳ יקע אללמיטיפ הלגת אלהיכנא ילבדל ׳ ללכמיטיפ הלגת םירקעב תנתכ אל יכ ־ השקיש התת הז ןיא
 )ייחא אביס התל התדקה לתכ יכנא ילבד היהי לא יניס יה לע היעי לל ןתנש אלה סידבעמיבה סייגתת לנאיגלהש ישהש
 היהי אל סידבעמיבמ סייגת ץיאת ךימאגלהל ךב ימחגשה יגאש יחא 'תלל אבל ינפ לע סייחא סיהלא ךל היהי אל אלה)
 ללכב יכנא ןיאש סיתכחה ןת הביהמעד ןכל ־ עיללזמדלבעב ימדלבע לחיגמסילאי ןיא תללכ ינפ לע םייתא סיקלא ךל
 מ אלל םהל תלחמסמ אל יכ ךל הסעמ אלל דל סיהי אל סתל לירחא סיאבהמליבדת ימשל התדקה איה לבא תליבדהמישע
 תנהסחנש־התמאדלהב סיניתאמה בל קזחלמליבדהמלזעיב יכנא ילבד במכנש ליתאל םינשה ללא 'יפ אלא לכיא סדבנעי
 גתב סמליהבלאיסיב חיגשהש לתכ ךכל ילאי לבקתה היהי אלש פע^ דסחה דג לע ךסתת איה יכ תלל מי עיאתמכשתכה
 גת ייתלסלל יבהלאל םיפלאל דסח תסלעל םייסיש הת תזלל ׳מלבאה תלכזב םידבע מיבת סאיגלהל׳ ז׳ע ידבלע סייגתנ

 ׳ללכ מיטיפ הלגת םלש םתב הנתי אלש םישישה לכב ללכה ןכ סא תיהיל ימלגת

 סשהמלאיגת אלהש ןלסאיה רקעה ןת יכ הנתס סה סהת םיפעמסליהל לניכזש סייקעהגב *ילמגתייסישת 'וס קר|)
 כס ךרדה לעמלדחאה סהל מלאיגתה כידחת אלהש סשהמלאיגתב סילמגת םירבדה לכ סילללכ סיסיס 'ד לגתת לפעמסי

 סישדס דה ללאת דחא לכומלנלדסחה ןמ קללסמ ליי אלהשל ׳ ןמזבמללמה לל ןיאשל.׳ ^יגב חכ אלל >?ןמ לניאסל ׳ לנבמכס
 גמה כיילחמ היהי אל הבכרה סלס ילב דחא מייאלה היהי אל סאט םשהעילאיגמ ךיעל סיבייחעית סהש סגרנעלר יאלכמ
 לא לל סדלק ןמזה היהי ׳ןליזמללז ןליזב אגמנ היהיש ןליזבמללעיה לל היהי סא ןכל ךמנ חכ לא היהי סא ןכל ׳מלאיגתה
 למכ 'להדקה לנינמ אל)ןת/במללעיה לל קאש שרשה הז לניגת הזלל יחננ לאלל ןלמדק ןכ סג היהי אלל אביש לתה לל יחאלית

 לירבדלל מליחגנהל מלתדקה הזה סדסב ללכנ היהיש ידכ לז סבמ^ הכמס



 *ארמאמ

 גזה 6,יהשדח/י זמש ןנמשזכג׳ מיכעינפב שיש כגעמקנכהגיממל לל היה למיעטפכשרגשגזרתדקההנמשנירבדלל
 סיר/ילפה לבס הזב לללנלל ןהיהמל תלזללהל החבשהל הגיסה לילע ללפי אלגזילאיבליה ביילחליס ראבל לילנמסחה ןמ קללסמ
 דגבליי לילא לסחליי סנליא הגה יסח היה לל לאגלינ אל סאש סיראזיה ןת ס^ללזל ןלגדהלגיללביה )תכ}יי לל לאגץיס ביילחיש
 רמאמב יאבגש הממ הז הנה ס;ילל?ל םיראבה הלא לילא לסחלייס דשעא דנ הז יא לע סללאל ׳ לןילחב ןליסח הזמ הךיי אלש
 ל ׳ האלבגהל סשהגיעילי שהש ג סה לגממ סיפעגיסמהל םימסה ןמ הילע אלהש בה ךלעכ סילמגה טישישהל העב בה
 ^לאנמגה עדמ ססה ןיא סא יכ החיסימשה ןמ היגד רקעל סיבייחגית סעליה סגייגעמ ־יאלבמ בג ללאל חילשהעלחילש׳ל
 עיעיס ביילחמ לגניא גיללפשה גילאנמנה עדמ היהי סא ףאל ׳ סימשה ןמ הרלמ אלל !האמ האלכג סס היהני אל עללפסה
 /יא גיללנל לאעלדי/יעה עידלהל האלבג סשהית/י סא ףאל *סדאל סשהמעיגמעדמל האלבנ סס ןיא סא סימשיה ןמ הדעי
 לילא עמסהל 'ישנאה לבייחעי אל׳ הלימהגילנמ םהרבאל הלגס למכ לייחאגתיב ינגל לינבל אלה השעיש סיטיע סיללנ םדאה

 /ילזידה לכל לללכ רקע חילסה/ילחילשגיל/ימא/יה היה הזלל סייהלא םיללג ישגאהניאגיללגל לאה חילשןל/יליהגזימתגיי אל סא
 רשפא היהי הגידמ התלאב היהי אלש ןה דאמ ־רממ המדמכ ללדנ חילשה היהיש ןה חילשה/ילחילסגזימ^סכ יכ • /ילייהלאה
 בנלגינמ אל הזלל םימשה ןמהילגי ןינע להזל ׳גזייחגנההחלגהה לא סיסנאה עיגהל קפסמללללכ יקלא רלדס לדי לע ו׳גיגיס

 /ייקלא הרל/ו המלדי אלש המ אלא רקעגילגמל ילאר ןיא יכ לז סבמיה השעש למכ סיש־ישב אלל׳ייקעה ללכב הסמנחאלבנ
 ס/ד ׳ לגממ ךסמג ףנע אןה לבא חרכהב חילשה/ילחילשל בייחגימ לניא הזל חרכהב רקעל בייח/ימה אלא שדש אלל ־ עיללז
 הילא יט־יפ רקענקדל/יד לבב דחלימה חילש׳הזילחילשגזיל/יליאתהש יפל לבא הסמ גירלמל יסיפ דקע אלה הכה הגלייש היה
 מגיריגיל ישרפ רקע ■השמ/יאלבנעלגמללגיאר אל אלהה/ידב הנמאה קזלחהיהמ חילשה גזילחילש הגממאג־ה זיזלח יפ:ל
 ללפי אלש ידכ תילשהגזילחילש/ילגלמ/ימה היהי 7א הנליאל ׳ עיאלבנגזינרדמגימאל ךירנ ןיא ל/ילחילש/ימאתה רקא יכ השמ
 ׳ הילא ךשמכ שדש האלבגהל רקע םימסה ןמ הדער לניגת המל סללאל * העב אביש הלימ דאב/ייש המב הז קפס םלש לב
 החגשהה אלה חרכהב לילא בייחנזימהל יל סדלקה וגד לשה הכה סכלעהל יכשה אלהש גה דקעהל העב יגה 'מאמב דאכעי הז
 גייס ןפלאב סימסה ןמ הרעיב סהיגייגע רדסמל סדאה ינב השעמ עדמ לאהשל העידיה שדש לגל םדק רבכש עעא יכ הזל־
 בל ב;עגל חללשמ טרפה היהי ססה יכ*עב הזבגלגילחפ סדאהגימהל יכ לל דספא היה רבכ סזימח ןקגזייל סילבק םייקתיש
 זךלל ׳ לת:ע דנמ עדפה/יגיחבב אל ללכה ןמ קלח לגיליה דנמ אלא לגלק קבל לניב דשא םייטרפה מסעמלע למע יתלבל
 'ירכדה לע ףא רכסל שגלע ללגיתל טרפל טרפ לכ לע איהתיקלאהחגשההש ריעהל סכלעלל רכסל סדלק שרלש חגשהה לכמש
 ה ללדג איבנה מאמכ לייבחל םדא קב סהס םירבדה לע סכל יתחנמ לאל ןיק לא העש אלש למכ ׳ ססה ןיבל לניב סהס

 זהנימ ב שנלעהל רכשהל^ליללעמ ירפכל ליכרדכ סיאלגימל םדא יכב יכ־יד לכ לעתלחלקפ ךיניע דשא הילילעה ברל הנעה
 פנהל ׳ למנע ינפכ סרס ־ ייפסהתלנמל לכיאראל לבא ׳ דחאכ םהינש לללכי ׳סכלעהל רכסה רקעל יישפכ סאל ייעינ סא׳

 ■יאהבתלימ רכסלרמאש לזימ שי ירהש יתעד יפל למנע יגפב שרש עילכמל ילאדקא ייפלגה יכ ׳ למנע יכפב ןמס ייספנהז
 כל אלה ־כסה רקעש סיבשלחל יישפכה סא ׳ רכסה ינימ ב לללבל ללכבדחא דקע סנלעהל רכסה לכמש הזלל אכיל אמלע

 ללכבתיקלאהתדל סישדשהל םירקעה ןינמ היהיל ׳ דחאכ סהינש לללכי ייפמל יישפנ רכס שיש סירמלאלל ־ףגנל אלל שפנל
 תללמה לל ןיאסל ׳ ףלגב חכ אלל ףלג לניאשלתלדחאה סהס ילכממ סיכשמכה סישרשה דהל •ססהגילאיגמ׳ אי הז ךרד יפל
 חילסהתלחילסל האלבכהל סהתעידי םהש לב םילתנה סיסרש גהל םימסה ןמ הדעי ןכלתלנלרסחה ןמ קללסמ אלהסל־ ןליזב
 רקעב לז סבמדה םללכש למכ דחא דקע החגזמהל העידיה הנמכ סאל ׳ החגשהה אלהש לב הלתנה סרלשהל סנלעהל דכש׳הל
 םתליחרבה ןיאש יפל סידקע סלכ םתארקל ילאר ןיאס ראלבמאלהל׳דתלי אלל הרשע סיסדשהל סייקעה ןינת היהי׳ דחא
 יק^ה הדלתה ללפת אל ןליזכתללתה לל שיש לא ייפטב חכ לא ייפלגב אלהש לאתלטשה ןימאיש ימ יכ הלמכ הוסב תיק^ הרעיל
 למכ רקעה ןימאמ לכיאש *דלא רקעב יפלככ םהמ דחאב דפיכהל ססהתלאינמ רקעב םילתכ סהס דנמ א^׳ הזב הללכב
 קע הילתה חסל^מ אלש אלל השמ תאלבנ לניכמ אלל ׳ לז סבמרה םמשש למכ הלסב סידקע סלכ סתלא לכמש אל הזלל ילאיס
 תלכשמנתלנלמאל םיפנע סה לבא חיכהבתיקלאהתדל יבייויתמ סישרס אלל סייקע סניא ללאש יפל םישרש אלל סירקע
 התאיבש למכ ׳ ללכבתיק^התדל אלל הסמ תרעיל סדחלימ םירקע סה(הנה םישרש לא םירקע ליה םאל ׳חילסהתלתילשל
 ץסתללז התלאינמ דידניאלס סירעהתדל סידחנימ סידקע ל1;סל םירעהתדל סדחלימ םירקע םיתליהתייז־תל חישמה
 ללדאל םיפנע סהס מאנס ילאר דתליה הזלל סתללז השמגידעיתלאיגמ ריילני דבכ הרלתה חסלנת׳אלשל השמתאלבנ םללחל
 רכסה זת יפעתסמ םיפנע חיסמה תאיבל סיתמהתייחתס למכ סמנע ינפב םירקע אל חילשהתגחילשלתלכסמכתלנלמא)
 בעל דחיש לנינמ אל סג הסמתרעיל סידחלימ אללתיקלא הרל/ול סילללכ אל סמנע ינפב סיש־־־ס לא םירקע אל סכלעהל
 הזל סדלקה קיפב טבתכס םעטה ןמ סיסדסב אלל םירקעב התלכמל ילאר ןיתלתדחלימ הלכמ איהש יפל.עיללזל אלל לדבעל
 לליכל ׳ הדלמה דעכב לז םבמרה בתכש למכ םיפלחתמ סיכיכע סהס יפל םילדבנ סיסרש ב החגשההל העידיה לניכמל



 'א רמאמ

 חלל םירקעה ללכב לללכהנחילכ^ה)הריחבה לכיגת אלנ ידח^ רקעכ םללכ אלהש פע1ל לז םינלרחאה לכ לתיכסהש למכל
 יקלח איהש המב הל םייחרכה סכיאש רקא יכ " םנזיללז העלאיבמ דיילגי אלש^קלא הרעיל סייקרכה םהש עע׳א םישישב
 הכמכ יבכ יישפנה שנלעהל יבשהאלהש/ייקלא הריציל דחלימהעילכחה סללאל הילא םישיש םעלכמל ילאי ןיא םדקש למכ
 זינמנאלמיקלאאיהשהמכ הלבייחנימ הניאש רחאהריחבהלבאנ חרכהב;מקלאהריקלבייחעמי^ל יהל םירקעה ללכב
 העב דה 'מאמב הניינע יאבכ חיכהב הל נימדלקל תקלא הרעיל^זיחיכה ^הש רקא מ מל םישישב אלל םירקעה ללכב

 ׳ ןמאל זתא יזלנהל ימעה ךליבל םישישהל םירקעה ןינמב לראבל לניניש המ להזל
 א םינפמ ה?ל ׳ •עיעמא לע ־יבד עדילעשיש םדאל שפא יאש מאל העידיה שיחכהש ימ־םינללרדקה ןמ שי ,. - 'זי
 העיגהל השל־יד הנזייה יבכגחמדלקה העידיה המיאל מלידלק העדימ אלא עי4מ אל העידי לכש רלבעב םא •

 י;ילב לא זינעה לשלעשינ הלעמדלק העידימ אלא עיג1י אלל השל-ד המיה יבכממדלקה הג״לא ןכל -הלממדלק העידימ כג
 סדלק עדלנ היהיש םא ׳ הקללחמ שלמי אל שקתב עדניש יבדהש רלבעב םאל ׳ העידי לב ףיקמ אלעיילכמ ימלבבנ ־גיילכח
 העידיה ללשב םינפ בה ללאמל־שקה ידי לעלגילא עדיש םדאה עדי ןכיהמ עדלנ היה אל םחל שקה לאכח ךרטגי אלל ןכל
 יכ לרמתשכ סהיגילנעשללשב סיפלסלליפהןמ סיגימאליהלבא ׳ םלענ יבד םלשב ?עדי םדאל עיגמש רשפא יאש לבשחל■
 ה^הש תעידימ דימממעגמ העידי לכ ןיאש יפל ׳ לבשחש למכמילכמ יג״לב לא יכדת לשלמישי חל יכ ׳בייתנחמ אל הנלשארה
 עבשמש תללכ לכשתעלדלסיב םדאל איהש העידימ אלא שקתבמיעגמ ימילבל השליד יעלב העידימ עיגמ רככ יכ ־ השליד

 ד סהשלרעטלשארעילכשלמ לכשהדלסיב איהש העידי העלח לארקלעדלא תעידימ העיגה אל המ העדי לב אנמעש לכשה
 העיריהלשלעשמ סהמ יכ המכחלעהלסי ןהעגלכשלמה ןעלאל עבשכ למע לרנלנ לבאערקא העידימ לעיגה אלשעמנשאד
 םדלקש אלא- שקה יע עדלי רבכ יכ'סללעל עלינ היהי אל עדלנ היה אלש המש כג בייחמי אלש לרמאעינשה הנעשה לחל ׳
 העגה איה לז ךרל לע העדיה מנ2נהש רלזגי לכשהשל לעלפב עלדי בש שקהת די לעל עלמדקהב חבב עלדי רבדה היה שקהה
 דיל שיגריש ילבמ הריעהעעשמ ישלנאה לכשב לאנמנש סה העידיה םלשמל עיגמ םדי לעש םיכרד בה ילאל הרלמג העידי)
 םישאמל םשה יביד לע רגה ארלק היהשכ בליאעח חיכלמ ישה תנמנש המל ימימא ך־ידת הזש האריל :ל ןעיגה דניכ עדי)
 תן לע ישה^לבישהל הזב אנליכל שפנ ירעל םייחל ילא למעל זעי המל ליתתב !זיעד יעל ילא״כמלאינמה ידס אלש םשתעא
 רלדסת היהיש מלל לחלר לע הלע ןכ לעי לנממ דמלי עדלי אלה ללאכ גמעידיל םשה השעמ לע סלפמל לבל לאלמ ךיא לל מא)
 םירבדב רכדל עדי אלש שכל׳םהיעלבס מ׳מל עדי חל לפלמל למע םהש םייעבטה םירבדה ירהל יתא ןפלאבנייאנ דמלי

 עעדל לכמ ךיא לל עיגה ןיאמל לילא עיגה ךיא םדאה עדי אל העידיהגישיש המב םדאב אלהש חכה לעלא ירהש * םינלילעה^

 רקלישרפמהינתגלזמיפןכל
 ארקכ ה;שע)לרדקהה ןמ תדללמה אינלהל שקהה ךרל איגממה ישלנאה לכשהמא איק ילכשל׳גשימש רשפא היהי אל סמללז)
 ה יפא ינלרי לל מאשכ בליא לע ספמ ישה יכ ןינעת רלאיבל ׳ יבד ךיעמ רבד ןיבמה הז ןלבנ לימאש למכ הכיב לכנישלב
 לל לחנמנ ןעהמל ׳ סדאל׳סמעגה תיהע ךאיה עדנ אל העידיה עיגמ םדי לעש המנחעלחלטב סהשעלכלשארהמללכשלתה
 'תמכחעלחלטבעשימלרמאלתןלמלחלטבמנפחעמא ןהדלדימאמכיקלא ןלניב ךכ םדאב םאנמנשאלאלעיגת ןיאל *
 אנמה רקא סג יכ ומלא ספת ןכל ׳ חלה לכמ יגזילי םדאכ לאימיס בייח עבט הז יא לח הלחעמ םדאב םעלא סס ימ תללכ
 ידי איהעלמדקההמעאגליה הדללמהס ןיבהל תניב יסלניאה לכסה אלהל ילכשל קנ ימ עדי אלעלנלסארה עללכסלמה םדאב
 יגעידעי המכח סעיסבלעלחלטב ענפח תמא ןת ןהיעס לע זמני דלדימאשלה/ל־יקלא ןלנרב אלא םדאב הז ןיא יכ העידי
 יתסזלמרליכעידגמ המכח סעסבל *מאל ׳ סיתלא ןלניב םדאב קסמגנלסארהגיללכסלמתלעזלמ־ילעלחלטבענפתימא *י

 תא ׳ הנלבעל עעד מפמ המכח ןעי ה יכ המלש יתאמכ ׳ לאה ןלניב לג איה םעיסה יבדבעענמה העידיהש
 הדללעהעאנלהעעידי איהש הנלבעהלעלנלסארהעללכשלמת ןהשעעדה לכלנרב לר ליפמש יפלעי לאהעאמ אבמ המכחהיכ
 כ לאנמנ דסחהל וו0יח דנ לעש ריכנ לבא לל לאב ןכיהמל לב לאנמנ ךיא עדנ אלל םדאב לאנמנ ללא ינש יכעללדקההת
 תניב סלכאל דמלמל עעד םדאל ןנלח העאעכרב הנקתנ ןכ לעל םדאל לכסהתל העידיה עיגמ םדי לעש דכ םדאב
 אלא דלמל סלס ילבמ םדא לכב הללש הזהעעדת יכעעד םדאל ןנלח המא מאל םמסעעד לארקיעלנלשאדהעלכסימה יכ
 יעבט דלמלב הז הלעל הניב ארקי הזסעללידקהה ןמ הדלעיהעאנלהעעידי לע תניב סלנאל דמלמל ת׳ד תמכחה דנ לע
 לכל לללכה דסחה לעעעדה ןכלח המיעתה העייה ןכ לעל שלכאס אלא הניבב שמקשמ^סדא לכ ןיא יכ שמאל ענא סחי)



 'ארמאס

 ה ^הש הניבהל 5יעדה זמ יתלילע היה/ישלאי הלי^ לבא ׳ יונרפ?^:ממ לע אל/ילנלסאיהעללכשלליה םהש ןימה לבל
 העד ךתאה לננחל לכה^לללכ ?לפמה המיה הז *ילבעבל * ימלא עלדיל לכשה''לדמאכ סייקלאה ייכדב איה לכשהזיש לכשהה
 ןיא עעד ןיא סא לרתו^ המ׳דע * לכשהל הגיעןהמ עיניש ידכגרלליעלתנזילכלשאדהמיללבשלמה ליהיש דמלל:לכשהל הניבל
 הדללגיהניאגלה איהש תאנמכ הניבה המייה אל ־ סדאבגחלאגלמנעלנלשאדהעילכשלמהסהשעעדההיהאלונאשלדהניב
 העידיה סראל עי4מש ידכ יבד ךל3ימ יבד ןיבהל הניבב סדא שמעשי אל סאל ללכ *נרעד ןיא המב ןיא סאל ^למדקהה זח
 זעי ההזמ * סעע ךשפכל^יעדל ךבלב המכח אב^ יכ המלש דהאש להזל ־גזיעדה סהשגילנלשארהענלכשלמה יל ינמנ אלשל ׳
 ךשפנל סעעעעדה)׳עניעהא גזילמדקהלע^ידסממ ךבבלב ההכח אבז> ישאכ לי ׳ עד ךרדה ךליבהל׳נע ךילע דלמשה

 להזל '5ילדספנה5דעדב לשכעי אלש הכדנכע הנלבמ ךילע ילמזעי הליזה זא .מלנלשארהגיללכשלההה ילארב שהעשמש רליללכ
 עדסלית ילאדכ הב סדא שהעשיש הכיבה יכ •'הגנל ישליגילחרא סיבזעה 'גייכלפהעירבדמ שיאה ער ךרדמ ךלינהל לימא

 " הב לשכי אל דסי ךידב סדאה ךירדמהלימהאגילמדקה לע
 חה מללבלקה לחקלי לבא ׳ ןהנעבהלדאלבה ןעאעלחכהלעללחמה המכח לכל יכ קפס ןיא > קרפ
 ה המכחהיגיפלה לכ לכבכ ןההנחללחנרהה לעל ׳עיללזומהה ^לא הבלדאב^יכגירחאההכחה
 ירקההל׳יהנעהגזילאינה יעבטהלעמחאה^אינה ירפסההל ׳ "ייעבטהמ הדלקנהל לקהעלאינה סדנהמה לבקיש למכ איהה
 עיינליע ההכח לכב ןכל׳ ןלשאר עינהגזי׳לאינה יעבטה ןה לבקי הנלשאיה איפלסללפה לעבל * הנלשארה איפלסללפה ילעבה
 לעל ׳ניפלניה רפסב דאבעהש להכ ׳^הההמכחהגיללזבלראבמימלחנהלמללחגחההדלהלמלזןתבלבלקיש אלה חרכהה ןה

 ךדלאה הרעיה יהאנל לאשנש ילאר לניאכאל עלכלשאיהגזיללכשלההלעלא 'איהה המכחה יגיפלמ לכ ינביןזיה^יללחגיהה
 יכ ׳ גיליסלמנה מלמדה ראשה העללז לעה רמלינייקלאה הרעיה לע ללפמ יבכ האזה הלאשה יכ י היגיללק^ה חקמ ןכיהמ

 עיטידמה איפלכלליפב ףלסלליפה לנאמלראבגהה סה הנה לנרהאשלהכעילכעהל הריחבה ןהש^יסלמינהמדהעללחמה
 ה גרלשלעשההנזילהדקהה ךלסלליפה לנא ראבעה "ישהעלאינהש "פעא יכ ־ היגרללחגיה חק;י ןכיהההיקלאה הרעיה לבא

 אבעי ןכיהל ;ייקלאה הרעילעתלסילעללחמיה'כג סהשהחגשההל האיבנה'המ ףלסלליפה ןימאי אל ^לנלסארהגזיללכשלהה
 זי זימ/^ אל יכ 'גילנלשיאדעיללכשלהה^ילחלקלגזילמדקההמילראבעיה אלל ןהנעב תאלבמ׳ללחמה ילא ןיא יכ ןמלאינה יאבמי

 ) הימללח^ה חקמ ןכיתה היעיה ראבנש ילאר ןכ לעלהיהלאהגידה לעב הנימאיש ךרדה לע הקגשהתל תאלבגה ךלסלליפה
 הה לתגלכהש ל3מעידיבמוכלשארה.זדלכשלמה סהסיד סה ו:עימהאלע היאר ךדטני אלל לעדלי דשא סירב 7ה יכ רמאנל
 "ילחא דנמ לניעב דחא רבד לע דחי*יקדלב סעא הלילשהל בליחהשל סילש סה לעעב דחא רבד לא סילשהיירבדהשל קלחתה
 ונלכאש ךכמ יכ שלחב גשיהש רבד הזש־סהחי לפלצתל ררקי ןליפלאהש ןכל ררקעיגלשהל סהחעי שאהש לננ״עדיבמלשחלמהל

 ןמפלאהנ לב סירבלנ סיישאה 'יקלחההליהל טליאי לפלפה יכ הז דלבעב לנטפשל רלק לכשנרה ןליפלאהל סלח לכסגרת לפלפה
 * ללאב אנליכל ןטבל איכלהקשאה לשלשל ל״חבה אטימאלקה ךישהכעלנליסנהל לב סירבלג סירקה סיקלחה^יהל ררקי
 גנעיעידיב לכשתנהל סהב דשא5ייעהעתרלנה דנה לבא בכילה סהה רשאמלדלסית יעבט דבה אל ןכ להאבמכ יבד תזסל
 שלחב להגישכאל וכא ךא לב אבייכל הזל ׳ ןכ חמע ןניאש פעא גזילבשמהנייללדגמלנידה סללעבליה לכבל סלשלריל יהלריכ
 חא לכל סמה דע סהילע קללח סדא אנמנ אלש סיבר סישנאמ סיכשהנה סירלפסה במל סלנגשה ללאכממא עימה טלפשכ
 יימה סלכ סהש הסדנהה ימפלמש להכ יכניפלהל שדלשל הלזימה להשליש סהב קפס קאהלהדקהה ןמ סינימ דה ללאמ דחא
 העלדי סתבסס *ידיא ללכ סהבקפס ןיאשנימא ןהמלשחלמה לע סיילכב סהש סייעבטתיעיפלההלעלשאדהניללכסלההלע
 ז2מלאי:ת לע שלזיה דיעהש *ידיא ללכ סהב קפסל ןיאעדעיסנ סעבסשיפ לע ךאמלנליסכה לע סיילנבה י^פלהה ןכגרדכנל
 ןכ ׳ ג״לכשלמל העלדי סהבסש יפל סליחי אל לכלפהשלנילבננ יגזיסלגהללש ןניא שללשליההלילזש סללעל יאבהי אלש להכ יכ
 עאיא ןליסנה לילע דיעהש רבדה יכמלכשלהלההלעכ עיבסש יפ לע ךא לתבה ךלשמיי אל אטיהאלקהש סללעל דאב^ אל
 גרלשחלה ןכיאלנקלנלשארהנדלכשיהה דנמנימשלה סלכ ןיא היניללח5יהל הדלעה ירקעגיליהלל * סללעל יכפה ראבתיש רשפא
 ידכ זליסכב הרעיהגזיללחמהגזיהאל ישה סכחעה הז *דבעב תעלדי יעלב סעבס לבא ןליפלאה רלרקן סלהחכעע לכב
 ענ להבסס יפ לע ךא לכ קפכה^לפיש רשפא יא לחבה אטיליאלאקה ךלשמכ ןליסנכעמ/ימנש הה יכ סהב חפסה ללפי אלש
 יכעליהלאהעעחה לכב דיהמ אנמנ הזל העלדי ןעכסש שלחב סיגשללרה םייעבטה סידבדב קפסה ללפי אלש למכעהלעב

 ע סשה ט הזל שסועל רכשל םימסה ןה הדעיל ^ האלבנהל למע רבדמ היהש סשהעלאינה הלאעמאמנ םדא הלטינש הר*עכ
 עלנתה לכ לזלידנ 'לספת הזב יכ לזי לדאיבל 'לגל *ימאל םלאה לע סיתלא יניל לרליאכ הילמה לע לתלנל למע רבדל לילא הלע
 המהל סשהמלנה לרבע לע שנענש התבעלבליהעיישעלעלנלעהל רכשה ןליסנב לילא "כנגיהאמנל ־ ןהילע סדא הלטינש
 הה מלאעמ%ינ חנל ןכל ־אבה סללעה ישנלע לע תיאר הזה סללעה ישנלע יכ לנימא דבכל ־ תלח ידי לע שחנל עילעפמהל

 ןכ לע) י םירחאה לסנענל לינבל אלה ללננש ללבהב שנלעהל דכשהל למע רבדה היהש סשהעלאינמנ האלבנה



 ׳ א רמאמ,

 רבדמה סשהמנאיגמ לל עמ%ינ הלימה^ייבב הלטיכסכ טהיבאל זכל " סדאל יס/לנש ישבהגחלינ^ דתה לבק ןכ לעל ■
 תחמ'ללל:^ה5ולל!7)הה לארשיל ל^ימא^ה הרית ו׳/ימב (בל ■׳ לילא הלגמ היהש אלהה ילל^ב םימשה ןמ הד^יל האלבנהל למע
 אמג 'לא שנלעלל ־יכשל החגשהה סי־יגמגזיאיביב טהלנחמאמכל תילגי י=:מלא הלגמל םהמע רבדמ סשיהזיאלבגב לעשהש■ יחא
 לי^ללידקהששקההשלמכקפפילבמיחינלגי1ממאה-ילמיה היהגיזדלללבקפס קאשגילמאהרלגיהנ^ללו״^ה ןליסנביגחמאגינ
 להזל סללעל הג^ישי ^^מאה יכ סללעל ילגש לבק^ אלל ׳ קפס ילבעי^מא הדללמה איהש זהמ אגליה טפשמה היהי^לי^מא
 הל הליקגיב ןהב רבלדישעלמדקהה ןהש ץיבד ישאר רשאכ מללכ• ךקדג טפשמ לכ סללעללגימא ךרבד בעיבה מאש
 ל גימאה יכ יחגס הז יפל היהיל ימימא היהי ןיהמ אגליה טפשמה יפליגיניגרמא ןה של־דה טפשמה אלהש זהמ הדלעיה איגלהל
 .תינזיימא היה5י שלחה (מ הימללחניה לראבגיגש הילנקה זכל)׳׳ ךקרג טפשמ לכ סללעלל לדעא להזל ׳ סללעל ילכש לבקי אל
 גממסלכהרעיהגיללקגיהשהמלדיאלשידכ סללאל " ללכ הב קפסל ןיאשגי־גיימא היהמ הכממגיכשמגה הלבקהל '5ייחעי
 - [ליעת יפ לע גרל־יאבממ ןהמ׳סי יכ יגירלת ימע הניזאה רלמזמב ףסא ראב דבלב ■הלבקה יפ'לע םליה לכל 3ילראב5ימ
 לטה לזירלמ ימע הניזאה מא ןכ לעל דבלבנחללבלקמה זמ זהמל ללכ םהילע קללח ןיאש םירבדה ןהלגדכשמכה ןמ ןהמל
 ^ רקע לע זלמיל לגעמש רשא מא ־ לכל לרפס לכיגילבאל םעדנל לגעמש ■ישא םדק יגמגילדיח העיבא ־ יפ ירמאל םכיכזא
 לבבל ירכמש העימשב םהילע קללח םללעמ אגמנ אלשג״למלאה לכיפמ/ילעמשכהמילכשמנה ןמ אלהש םימשה ןמ היית
 ריז^מ היהש יפל םימשיה ןמ הילגי רקע לא הכלשאר זמרל לכחכא להלייאי אלש "פעא הז שיחכהל רשפא יאש םללעב ליה
 גרסמה םישרשהל םשהגרלאיגמ יקע לע זלמיל םעדכל "כחא מאל ימיעי ימע הניזאה מאש למכ ללככ הרלמה/יעימש לע
 דלע מאז ־ גחלגלשא״ה גחללכשלמה? לגלנילשחלליה לע 5ידסלימה נחירקחמה,העידיה דגמגסלמ אלהש י לנממ םיפעתסמה
 גילזעיה תלמא ראבל ידכל דבלב הלבקה דגמ לכילאגשלמ להזש יישפנה שכלעהל רכשה ־רקע לעגילריהללנל ליפס לכיגחלבא)
 םללעה רכש לעגגלא םה יכ םהמ לכלבקש המ יפל לנימלבאל לשענשגיליטרפהגילחגשההלנחיאלפנהל םיסנה איגה רקעה הז
 רמא ןכ לעל זבל באמ דימגיעכשמנ היהגחש ילארגיאזה הלבקה יכ דלע ראיכל ׳ תאמה הזמ 'יאכ קרפב לכ־יאבש למכ אבה
 לנל תכשמנ הלבקה האב םשמל שלחה זמלאישיל גשלה לללה מללחנחההל הלבקה שרש יכ ראיכל - 'וגל םהינבמ דחכנ אל

 הלבקה יפ לעגיכשמנ לקכ לארשיב הרעי םס סלחהגרלדעכ םה לגישהס המ די לע מללכ מלגל בקעיבעלדע םקיל מאס להזג
 'דימגי

 גיחא לככ גיכשמכ הלבקהלגימהלאנחיארקנ הברהמטיד אגמכ טחגאש דרא מאכל לאשנש ילאר 'חי קר^
 ^יפיילזמהגידה זיבל1ייעימאה יהלאהג׳דה ןיב לדבה הפיא עדלי המב איההגידה ילעבל ןהמ

 5ידהדגמ זידדביכשמאלהגייהלאהרימה^ליהגרמאגרהיכ ימלאו ׳ מיהלאהגניאלגייהלאהלאהמדגימנייהלאאיהשנזיכעלטה
 םהמ'יפענחסמה םיסרשה םע לנבתכס םירקע גה לנחביש אלה הכה המגעבגידה דגמ רש־א םללא חילשה דגמל המגעב
 םילגינה לא םהמ םיאגליה םישרשה [מ סרס לע אללי־ךיעהמ ךיע םלשלעגיקללח הניא םאל■ הלעמל לנעמכס ך־ידה לע
 לבנהמעגהנימאניישב אלה הנה חילסה לימ רסא םללאל גחיהלאב המדגימלגיפ יילזמאיה הנה אל סאלמיהלא איה הנה םהב
 גחלירא םאל ימגעגילמא םאיםינפ 'ב לע דבדהגילל^א יכ הזל ימגע,גילמא תי לעגיד זעכהל חילש למליהל איבנה לא האיבנה
 אלה ימגע ינזילבהגילמאהל *גילימגעהללרליגסדגמ םאל לימיבס דגמ םא רבדה^מא5יסאלה ימגעהגילמאהל■ ימגעיגללכ
 ינפל לאבלהס םיחקל־יינסהזב לסמהל '^לימגעהלינחללגגסדגמ.אלללומלבסדגמ אליירקמגילמאימגעהרבדה5ימזימיס
 ל םימחהגזללמה ימס לכמ ליגמ הע חלקר קאיימה חק־יי אלה יכ דחאה •ימאל ללדגה קאירמהגיחקרמגילשעל האלפ" ה ימכח
 5ילללגס הסניל קאיי^בסנכיל םיילארה ,םימסה לכל העפאה רשב םהינפל הארי אלהס היארב םישיאה ינימ לכמל םי־יקהל

 ססח םהב ןיאש םלכ לרכלהל םימסה לכ םהינפל הסנס זכ השעל ־ םהינפל דחאל דחא םהיגילחכל םיטלספה םימסה לכ
 'מאי םא ןכל * לי^ ימגעגילמא אלהה חקלרה זענש רחא ףליז ששח׳ לב זיא ךידה הז לע הסענס קאיר^הש קפס ןיא יכ ־ ףליז
 על קאירנגבניאפיל ילארשגילמה ימסל םיאללחמה ינימ לכמ םיללחה לכ אפ־יי אלהש ה־ארב ביט אלה השעי רסא קאיךמהס
 ה,הנרלמאה זיאס פעאל ׳גילימגעה לעיללגגס דגמ ינימא קאירמה נחליהגימאס דלא ביט דהגזילמאהש״כנ קפס זיאס זכ השעל
 ינשה חקליהל ׳ ףליז םלס לב היזיס רשפא יאש קאירתה לא ילגיעגזילמא םהינש הכה ליגילבס דגמ יבדה^ימאש ןלסא־יכ קוח
 יכ עבטי אלל םימה ינפ לע ךלי לא הלכי אלל שא למב ךל אלהש היארבגילמה ימס לכמ ליעלמ קאי־יתה השעי אלה יכ חא
 יכ בלט השעיש לא השעש קאירמהגיליה לעגיימגע היאר לז זיא םימכחה לכ ינפלו םי־ישהי םימעה יניעל ןכ השעיש ׳ פעא
 אהש יפלמלמה ימס לכמ ליגהל קאידמהגזיללמס לל ליתי אל השעיש קאי־ימהש הלככ אלל סא למב ךלה םא ףאש יספא רבכ

 גילמא אלה לתגעב ךרדה הז לעל ׳ ףליז ששח ןידע לב היהיש יספאל ימגע יגילבגילמא אלה קאידתה לא השעש ה׳הגילליאהס
 לב רלכעל -הגה עקביס לא םימה ינפ לע ךלי אלהש היארב איבנ ותליה לעגילא ןתיש איבנה יכ חילשה לא איבנהגיאלבנ
 ל גיגמלא סיסינ לדי לע לשעיס יוארש סיא אוהסנילא 5יאז הנה םיערלגמה לא םיללחה אפריש לא ת:כי אלל שא למב ךליש לא

 האובנל ימגע1ילמא הז ןיא לבא םילפמל



 'ארמאס

 טניאס טיקדיה'יע *ישענ נא ףושכל טהלב ישעג יגיפלתלגזילגיוא לא5מי יבכ יכרדילע היגמ לא^לא לגעאס שכל
 /יללח לירלחאל טימה/ימא יזחל למלקממבלדחרקעבג יזעילא יכד לש ל/יקלחמ זיינעב עיגמ אבבכ יכזגש למכ יאיבנ
 סדלק השמ השעש י/יפוליהלעלעלאה לכ יכ אגמ/י הזלל׳יבנב כסלמ היה אלש יפל לייבדכ הכלה לעבק אל ן׳כ פעאל הז
 תמאה היהדבלבההדכךללדדילעהחעילבקלאלדבלב סיתפלמלגהעילאלדילעלשעישילאדשלא/ייעלאליההרןת ן׳גגמ
 ל״הרלמכ השמ השעש למכ לייבד סייקמל ל/יקעג עמלש טשהש םינימאמ םתמהב ליפ לע טיגהעימ ליה ק לעל־ לב לאישי
 אגמכ לעל הז לעל׳ילא קעגתהמ בלמכהיל^ גתקעכב טיה עקבל ל/ילגעיב ןמה דיילהל-קלמע/ימזילמב ןכל ץע ה להימל
 לככ סיגיפלמלעגמלח לדי לע טשה השעיש׳ה דבע היהש לנימאהש לד לדבע השמכל הב לנימאיל י^לס טי/יעיקבב דמאנ לב
 כ טעאש יפ לע ^א סי/יפלמל תעדא םדי לע השעי טשהש סיקידנה יי לע הז אנמנש למכ׳לל טקיל ימלא ילזגי ץפמדשא
 ץב זללרידקנכל לעלמה ינלחל אסלד ץב אנינח יכלרכממ יפלסש המ יפל םימעפ ג יהנה עקבש ריאי ןב סחנפ יכ םיאיבנ
 השמ ידי לע לשענש םינרפלמהל/ינתלאהש ילבעב לבאלישאה ןשבכמ לללגנש הייזעי לאשימ היננחכל הליח לל הדקגש זליימ
 'לאיגמב ןדע סיקפלסמ לאישי ליה האלבנל ימנע הפלמ ליה אל טללעלש לעבט ילכשכ םתאילפנ1גלפהל םיילבר סע יבר
 דמעליה דעש הזמ האריש יחל םדאהגחא םיהלא רכדי יכ לניאר הזה מה השמל לרתא הדעי ןממ ־דיא ירהש ערמ האלבנה

 למכ םיעפלמל עעילא תי לעתשעהל טשה דבע אלהש השמב םינימאמ םממה םע האלבנה/ילאינמב םיקפלסמ ליה אלהה
 ב ןנעה בעב ךילא אב יכנא הנה ה־יעי עימ/יעב השמל םשה מאש אגלדמ הזלל ׳ תבע השמבל הב לעמ/^ל בלמכה רמאמ

 'יימגעעלמא המנע האנבנה/ילאינמ םהל תמאל הגלד ינא מללכ םללעל לנימאי ךב םנל ךמע ירבדב םעה עמשי דלבעב
 בנה/ילעמללגישי םמנע םהשבהמ־ךדי לע הר:למנדיל ימאמ חללש ה/יאש םהל/ימאל םנל ־
 אלהזל ךידי לע זידיגינרמל הנלר ינאשכ ךמע רבדמ י/ילא לעמשיש דלעל המגע האלבנה/ילאינמ םהלגימ/ליי הזבל האלב״דו
 דחא )?ןליז ששח םלש אלל קפס םלש דבכנה דמעליה יגילא רחא דאשיש רשפא יא הזלל חילשהגילחילשלל האובנל יימגעעלמא
 םלכש יפל האלבנה/ילאינמ דחאה ׳ םימשה ןמ הרעו/ילאינמנימאל םייחרכה םהש םירכד ינשה אלהה דמעמב לממאתס
 ל רלמא ךל השמל מלא ללקה/יא יעמשש ינשהל ׳גזיל־יבדהגיישע םהל רמלא םיקלא ה ללק לעמשו העש למלאב םיאיבנ ליה"

 ןכ/ילשעל םדמל/י דשא םיטפשמהל םיקלחהל הלגמה לכ עא דלא הרבדאל דמע דלמע הפ המאל םכילהאל םכל לבלש םהל
 ןיבש לדבהה להמ ׳ תי לעעלרתל/ידמ/ימ הרעי ןמיהל חילש היה השמ יכ ימגעגילמא םהלעמאמנ הזבל ־ ץראה ב־ךיב
 פמל/יעילאנזייישעב םאל ׳ הגרא לידבד לכמ רבד ללפי אלשעתימעה/ירנהב טא אלה יגיאלבנעלמא איבנה יכ חילשהל איבנה
 בד לע ילבעל יפאל מאיש המ לכב לילא עלמשל הרעיב איהנזייטרפ הלגמ ךרדה הז לע ל/יאלבנ/ריאתמש איבנהל• טימפלמל
 שעב טא טיי/ימא לירבד לכ לאגמנל/ילבר ימעפ הסלנש דיא יכ זעמ ץלח למ־יכה *יהב להלא ןלמ העשגהארלהב הדלמ ירבד
 כה 'ליא מלח עלמשל הלגמל איבנ/יקזחב אלה ייה הגרא לירבד לכמ ליפה אלל 'לדי/יעהגידנהב טאל םיגיפלמל/יי/ילאנייישעב
 3יה השעשימכ הז ירהל • הג־יא לידכד לכמ ליפה אלל הל איבנל לאלליש ןמאנ יכ עבש דאב דע ןדמ לארשי לכ עדיל ביתנה
 מה איבנה ןכל ־ךילזמ אגליילגידיא םעפ הפלניש דע ימליאעקזחב חקמה הזש׳ י/יליא ההש גמלא הסכל שלש ימעפ הקאי־־מחה
 דשא בלגיכה 'ליא לירבדב *יקש אנליי אלש דלע לכ לילא עלמשל הנמ ל/ואלבנ לעג״פלמ לא/ילא השלעה יאעלדי/יעה דיגליה
 בזכילגחלרא איבנ היה איבנהש רשפא רבכ ט ־המבדאלדשאדבדהאלהאלביאללדבדההה אלל׳ה םשב איבנה רבדי
 לזיאש ללטמיא איבנ ההש רלזע ןב הננחל הרקש למכ בזכיל לא שיא אל יכ האלבנה דגמ אלל למגענהריחבב םעפ םלשע
 תחטבה ה/יאל ה ךחלש אל הילירי לל 'מאש למכ שנענ הלל ־להלירי •יאלב לעמ הטלמהגיייבשב בזכל העטל 'ירדהנס/ססמב
 אלהל חילש׳ה לבא יעיבשה שדחב ה רבדב הננחגימ יכ בל/טל ה לאתיבד היס יכתמ ה/א הישה 'לתכל רקשב הזה סעהתא
 הח ימנעתלמא לתלהלשתמאמיש אל םא חילש ארקי אל יכ טפ םלשב בזכיש רשפא יא לדי לע היער ןתהל הלש אלה רשא

 הלשהתלהלשתלתמאמהב[םאלהרעי ןתמתעשבלארשילכלתיחמהשלמכ םילבקמה לכל האלבנהתלאינמתיממאמהב םא
 יתלבתלמא/רל־ממעהגידגהש ׳ םכיפמלתלתלא/זיישעב לאתלדיתעהגידגהבתליאמנשאל יברהשמתלחילשתמאמנשלמכ
 ת ■ישע ןכל ׳לנימאש למכ רוזע ןב הננחל ה־יקש למכ םעפ הז יאב בשיש ־ישפאל ׳ לדי לע הילת/יתל חילשהתהלשל ימגע
 ש ריד לע עילהלש תמאהשכ לבאגייעבט הללבחת לא המכח לז יאב ןקלמכ לשעיש *ישפאש קפס ןהב שי םי/יפמהלתעילאה
 למנע/וריחב דנמ אל ־ רקא דנמ אלל למנעה־ייחב דנמ אל םינפ םושב בזכה לב סנכיש ישפא יא השמתלתילשגימאתש
 נ ימנעתלמא לתלחילשתמאתש רחא יכ יחא דגמ אלל ׳ בשל דיתע הה םא ך־דה הז לעתלהלשהתי ה לילא םייק אל יכ
 ה׳ע לניבר השמ ־ הרעיה דלהתלכלהמ ח קיפכ עדמה ־יפסכ לז םכמ*^ בתכש המ להח ־ קפסהמ ןימ לכ לנממ קלתסנ

 ףלשבל טהלב תיאה השעיש רשפאש יפלד םבלב שיתעילאה יפ לע םינימאליהש השעשתעילאה ינפמ לארשי לב לניל^ה אל
 א שננ הסמל םמיפלתלתלליקהל שאה דיא אלו לעמש לענזאל ד אלל לאר לניעעש יניס דה דחעמב לב יניליאה המבלילכל
 ךילא הרבדאל ידמע דלמע הפ התאל םכילהאל םכל לכיש םהל 'למא ךל השמ םיעמלש לנאל לילא יבדמ ללקהל לפרעה לא
 יפלד הב ןיאש לתאלבנל הארה איה לדבל יניס ־יה דמעמבש ןיינמל 'לגל םדמלת רשא םיטפשליהל םיקלחהל המיה לכתא
 לנדיאה אל.הז םדלקש ללכמ סללעל לניליאי ךב םגל ךמע ייבדב םעה עמשי רלכעב ןנעה בעב ךילא אב יכנא הנה':ש



 "א רמאמ

 גה לשעיש לייבל )ינללכל :צכ ע ׳ תבשחמל ילהיה הייחא שיסגילנמאנ אלא סללעלעדמלע איהש עלנמאנ
 לבטש לאטדל ׳ שאה (שבכב ללכנ אלש תייזעל לאשית היננחכל ׳ ןתעכעעיבעאלפיכל עשילא היחתשעתכ טיאיבנה
 ה ייבלה ידי לעעלדי^יעהגקדגה לא איבנל איבנ לכדי לע לשענשעללקלאת לכ ןכל הגדה יעממ לבנש הנלדגילייאה ןמ
 'יאיבנ סניאש יפע ח סידיסח די לע לא סיקדבל ס;יבקלשעיש רשפא יבכעלחלאהגקיישע ןכל בלאלקלעב לא סיתשה

 עהש הדלתי ךלת תיקזח לע לחאש למכלקיעבט תלמחמ לז יא ידי לע לא דיייבחל ריאי ןב סחנפ'יל אסלד ןב אנטח׳יכ
 ח סישלע ליתש לתכ <!ןלשכב לא טהלב לשעיש ישפא לא אידכתלס ןמש לתא לגיכסש יפל ללבנל שאב ליבא זחא לריבעהס
 מלגללא סהב לשעיס סחכב סש יכ סלקמ לש לגללנתלא ילככ סה תלתשה יכ שדקה לזילתשת סש די לע לא סייגת יתלטרח
 ל דתחנל הלעתל בלהא אלה סדיסחכ סלקת לשלדלבכל לא םיאיבנכ סלקתצש לנלגיב טהב שמתשתש יתל סיתפלתל
 ךליגהל ינא ךתא יכ ךל ללכמ אלל ךילא ללדילנל ה ע תיתייל סשהיתאדיאנלש דיב לפלנ לניאל ליתי^יבחבתת לניאל הטמל
 עיכ סלתחיש <^לסל ליאכלס דיבלפלנל ליתי יגחבמיכנ אלה סלקתלש לדלבכל אלשל לתגעתעדת טהב שתתסית ית לבא
 יפאל׳התית בייח אלהש טהב שתתשתל ךלת לש לתתלח לא לילכ לא למעבט בנגש יתכ הז ייתל ׳^לח אגתב שתתשדל לחא
 שנענל אזיאב עלבאל טש תא לתבי׳קכסתב לזיאש לתכ לתבע׳אנתלתלמשה ןת סש׳יכזהש יפלתליא איבנ אלהש היעשי
 שכ סלקתלש לנלגיב אלשתלתשב סתעשתה ןחבי הזה יבדב יכ דאת הז ןבתל טש יכזנש לתכ להגניתל ליאנלשדיב לפנל
 יל תגמשב טייפה לשתתשיש ישפא ךיא לעדי אלל סיבי לב לכלבנ יבדה הזל * ליתי יבחבתיכי לא הנלשת התיתעלמישק
 ׳ טיל אביל עסילקלספב זתינל טינלתדקל אגתנש תת יפל טהב סישתתשת סיאיבנהתליה יחא סדי לע השעתה עיג^
 ת תלחילש לע שכל האלבנה לע מיניתא היאיתלאה ןיאש יאלבת אלה הז ילבעבל ׳ סל^יחה יחא ךללה לכה יכ תזב ללכתנ
 ת דע■ לדי לע הילת ןתנתס לא שכל תאלבנל סיימבע הילת ןמת טדלק השת ידי לע לשיענשתלגזילאה לית,אל תזלל חילשה

 :קיפה תזב יאבל לניביש הת הזל יניס יה דמעמ
 ל סא ^א סינפ טלשב ןמייגיספ שפנה יעשת אל קזח יליג שפנב יבדה יייטגה אלה יבדב תנלתאה טי קר^

 סדא לש לתבשתתש סייבדתלתלנלסאיהתללכשלתה שפנה יעשת אלש לתכ לב קלתאה ךיד עדלי אל
 תמל ספה ןמגסלהשהתתיןזיסכ שפנה יעשת אלש לתכ לא לל לאב ךיא עדי אלל לעבט דגת 'דאב סהש לא טהבתיבלנ
 לה לבא שלחה דבת ןימאתלגסלה אלש יכד לכב ללפת הנלתאהל ׳ לבתלייאהתבס עלת אלש יפעא ןליסנה.לתלאתמא0
 ה הכסמכל שלחב הת ןמזב לב אגמכ לא אלהת יבדהגשלה סלסיפה ילגדנ טיבי םישנאל לא לביקתל ילגי תת שיאל גשלה
 דיעהש תת לא בליק לב ןיתאהל ילאי יאדל הזל ׳ ןבל באתתכשתנ הלבק סהה׳ישנאה לא אלהה שיאה ןמ קתאתל תלבקה
 טדא ינבמ הגייש ימל אבנמ יסהתליה ןמסנב תתאתגש הת לתכ'לכסה לתתמאי אלס יפע״א אלתה ןימאמל ספה לילע
 נב לימא תאלבנה לילע ללחעס דכ איבנב אגמהל תליחיכה ןתליה לזי סעלא לנתסתמעבטהתטכהה לל לתדקיס ילבמ
 ןליסנב תאתנ ןכ יפעאל׳לכל תאנ התלק לעבל ייסעל ילבג סכח לע אלא הילס האלכנת ןיא יללתה קב ןיא קיפ׳יידנב
 שיל ריסעל טידלכגה טע בבלה יכיל המוקה ימי סע התלקה ייבקלסהיספטלסתיתכח לארשי לכס הילגל ןתמ תעשב
 יבד תלאה׳ירבדהתא ליתאב לתכה דיעהש לתכ שאה ךלתת יבדמ טייח סיקלא ללק לעמשל האלבנהתלעמל לעיגה סלכ
 'יקלא ללק טע עמשה אלפה הז לע דיעהל הסת׳תאל ׳ 'גנל ^סי אלנ ללדג ללק לפיע ןנע סאה ךלתת םכלהק לכ עא׳ה
 הלבקה האבל (לטנה לילע דיעהס יחא׳לתגתמא אלה הנה תז ןאתי לכסתש יפע״אל התא תעמש ישאכ שאה ךיקת יבדמ
 ת הזלל ׳ ליבאת ךמלי םדאה תא בהאיש ית סללעב ןיאש יאלבמ אלהש יפל לשיחכתל יספא יא ןב לא באת תכסמנ הזב

 גישה לתגעב אלה ללאכ לתיסה תלילדי אל קזח ימב ןבה בלב אלהה יבדה ייילביס ילאי ןבל באת תכסמנ אכתש תלבקה
 גיפס לניתלכא לגעמש לנינזאב יקלא ידלסתה׳תאתכ יקש לינב תא ליחנהל הנלי באה קאס יאלבת אלהש יחא שלחב תו
 יחא׳מללכבקעיתלענשי הלב סיקלא יכלת אלה התא׳מל זיא לשיי טביחב אל יכ טל סעטתלתשילה סיט ךדי התא'לגל לנל
 שלה אל סעליזל ן׳יא לשיי סביחב אל יכ יעבט ־יבד היה אל יבעש ןתזב׳לתלאת תא לאישי ןלחגנס הז יבד לנלבק ךכס
 התאס דחא כ אל ׳ *יקש לנולפניס סתלא דלשחלל תב קפקפל ישפא יאל לנל ליפס לניתלבאתאזה תלבקהל ׳ לתל תעיסלה
 לכמ האריס הז לעתליכי ךל שיש סיקלא יכלת אלה התאש יחא בקעיתלעלסי תלנ התע סג סתחלגה תלחתהתכסתייה
 ל בלתכה הילע תלנ התללז םייקתהל תיקלאה תדל יספא יאש יפלל ׳ לבקתהל תילאי ןבל באת תכסמנ איהש תלבקהש הז
 גייסא יבדה ןת ילסתאל הימח ימכחהתלבק ייבד לע יבועל התימ הבייחל ׳ ךל ליתאיל ךינקז ךדגיל ךיבא לאס׳תאל
 שינעהל התטל סיילהה דלבכ לע הריהזהל אלהה סיאהתתל'לנל עלתס יתלכל 'לדזב הסעי ישא שיאתל לאתסל קתי ךל לדיגי
 רידה הז לעל ׳ לכסה להקחייש יפ עאתביילחת לב הנומאהש סלחבגסלהש תתל תבליק באה תלבקש יפל הדמל ייוס ןב

 ג קיפ *תכשמנה הלבקב אלא ילכשתלמאב^ אלל שפכ זא משלה אלש סייבדב ןמז לכב הנלתאה ללפת



 ־׳ארמא׳ם

 כאלגשיהט'א'קללחוילעא^מנ6לשדע/עלוזמ יזילי לבלקמ1 ד5דהמ שיאל שלחכ גשלהש חמ לכ ■כק־־£)
 ק5למ ךזילי ל^ינמאה היה;י׳ ס/יללזמ ךזילי דעסמה יבר סישכאל לא׳ סנלליזת ד^ןילי הגשהה ימלש סישנהל
 סיסרעב השמ די לע הדיןיה זגזיגעש יסה הבי הז רלבעבי׳ קלזחהגיילכזיב לב הנלמאה ללפ^יל בלב עבשיזמל גחלכקגזימ
 טיסיפ אבמיש רשפא יאל׳ חשלכיפה לכל לללכ הזה יפסמה הלבקה ימכח קעד יפלש אלבי סיסשמ ס1:זע ילביל לו־יג

 חדל אב יגיסמ ה לדליא׳ סללעה לכל אלהה סיסיפההיה לזיגיעד יפלל לידג יעלי ל־יפסמ היהיש סעיא־ לגממ לידג דז־לי
 טצלעה לכ לע היזקהגקא הב קה רדחהש דמלמ אלא קאפב יעב יאלד ריעשב יעב יאמ׳ ן־י^פ רהמ עיפלה למל ייעשמ
 ןראפל ריעס אלא ןהמ רכז אליגילמלא סיעבש סללעב ליהס דחא יכ הז רלאיבל ׳'לכי הללבקו לארשי לאבס דע הללפק אל)
 ןידינחע ליהש הביקה הפצש יפל יכימללכ׳ סללעה לכ לע זימרל אלא ןראע רבדמל ריעש דה לע עלייהל אב אל קפס ילב

 הילא סילפטנהל לאעמשיגימלא איהש ן־־יאפכל׳הילא סילפטנהל טמאזימלא איהש ריעשב הלמיויגחטמ סללעב סלקל
 ל תדלגיהגלניגינ טהל ססיפ ךכיפל׳ סיגימאמה שאר היהש סהרבא עיזמ סהל סללעה לכעןלללכגילמלא ינקש ןה ילאס
 ללדג סלסרע הגיגיגינ סס־יפגזית אלש^יד לכל׳ ללדג סלסיפ ה;יני/יגב ססיפת^יש ךי-יב^ייקלאהעדהשגילרלהל לארשיל
 1כידמיעל'יפאל׳ איהה הלבקב לעללזל קפס לא ששח שי טשה ןיבל לגיב איבנל הללטבמה רבדה יכ ־זל גייקלא הגגיא הזב

 ש הדלע ז5ימ סלי דע המלש הנלמא לנזיאלבגב לארשי וב לנימאת אל לניבד השמ ייקש• סהידתא םיאבל ש״כל איהה רלל^
 הלגיש בקעיל לא קחציל לא טהרבאל גזילמלשב תדל)יה הנענ אל הז רלבעבי׳ לנבעכס למכ לילא רבדמ לנקה עא יעמשס
 שפא היה דבכ סינכלנילכאמעכסמנ טהמ תלבקה היהע סא ^א יכ׳ ססה ךדל לימשיש לייתא לעיב עאל לינבעא הג״יא
 שלחב ריכעמה רבדב ןכ קאש המ םידיחי טילבקמהעליהל סיאבהעלרלדב סהידחא םיכשמנה בלכ קפסו ששח ללפיס
 ב השת ידי לע הרללי הנענ הזלל׳עלפלחעמעלעד ילבדל סינלבנל סיתכח סיסנא טהב עהס דאמ רעסמה יבר סישנאל
 חא םיאבה בלב אלל םהילא סילפטנהל םילבקמה בלב קפסל ששח טלס ראשי אלש ידכ לנרמאש למכ הזכ ללינ ס יסרפב
 הביקה איבמ אבל דיעעל זע כסמבלזיאש המ להזל׳ רשפאש התעילכעב תיעמאל הנלכג הלבקה היהעל׳ ללכ סהייחא
 נ0 איבוברעב ענפל ןיסנכנלעלמלאה לכ ןיגבקעת דימ לדכש לוטיל אבי הזב קסעש ימלב'תןאללקיחב החינמל ע״ס

 ^סה איבי אבל דיקעל יכ מלל סקנלכ׳לכ הרוע אלאעאז ןיאלעאז ליגי סכב ית םיתאל לפסאיל לדחי וגבקב סייגת לכ

 ש םירבדב וקסעגינש תאי סהל סלחקסע התב טהל תביקה׳מאיס׳תאש להזל׳עיקלא הרלק למייק אלס לע קדל עימלאה 1כ
 לבלשי ינפת לשע אל לשעש הת לכ יכ טהל בישת הביקה יצןיספלל׳ הכלדאב הדגה הזילאב ־יכזנש• למכ סליעלס ובישי ןרם
 לימחיו ובישי טהל 'יקלא הרןע סייקש׳תאיש ימ טכב שי 'תילכ׳מועאז דיגמ סכב שי םללכ׳ ןמצע '־ין יל אלא ־טללע לס
 לע סליק לע דכש לבקל סהל יואר ןכ סעלבק דצמ לתייקש סערלמ סלייק לע דכש לבקל טהל שי לארשיש למכ יכ ליצפל
 ה עולללאת יכ׳ילכ׳ לקדציל םהידע לנעי יביעימשי לסא־־יועאז דיגי סכב ימ טהל בישי טשהל סעלבק דצמ למיקש טערלע
 דצ כ םתילע וכמסי ולבקש סדדעללחעה לנלעדליש טהל ילאר תולכ׳ לנועיתשיעלכלשאר סעלבק לע לכמסשעתתלאק
 םילבקמה ועמשיו יקדציל סהדע לכעי השת תייע׳ולחעה תאבלינש לתכ לחג סיסיפבל שלחה ןמ לראכענ סא׳ תאבענ
 הזל זדלעהעא סילבקמתאלבר םיששב סעדעללחעהלמשיפענשהשמערלעילבקמ םהידעלנעיש למכגימא לרמאי)

 ת ס קלא 'ה ללק עא לעמש סקס טימשה ןת הילעהעניחנב סידע לארשי לכ'תולכ׳ ה סאנ ידע םעא בלעכה םי־סס
 ןמ 'ה קאמ איה תרלעהש םדע סכלכל ה דבע ארקגש תשמ לא זמידערחב דשא ידבעל׳ סייבדהערסע םהילא רבדמ

 יכ׳גיתאל םיכסמ אלהל הללכב תרלעה דכש לע רכדמש לזר לניבתס ךידה לע םיקיספה ולא לכב אלפנ'יפ להז׳ טימשה
 השימעילעב הנומאה היהעש ילאר הזלל׳ לעממאב קפס ליפיש ־ישסא יא לחג סלס־יפבגזילדאביקמ הרימהעללחעהעויהל

 :תאמה הזמ תד זי קיפב לנ־יאיבש למכ לב קפסל קאש רלאיכ עלראבעת היעללחעהעויהל ןכש לכל קלזתהעילכהב

 רבדב שענהע׳קבדלאלמיחצנה החלצהה לא םדאת עא האיבמה איה לערלעבל ישב הנומאה 'אכקר^
 ןמ דחאל אצמנ אל סלועל יכ׳׳כשמנה תלבקה לב האבש המ יפל ןל׳סכה לעלאעמא רבד הזל ינחלרה
 ישונאה לכסה טע יקלאהחליה קבדה אלהל האובנה עלעמל גישיש רקלח טושל אלל 'יפוסוליפה
 םצפח תושעלעלאיצמה עבטמלנשל סעוקבדהמ עיגיש דע קזח קלבד טשב םלכש קבדנש׳ הרעה ילעבל אצמנש למכ
 'סה סהל סקד׳מלא חזגי םיאיבנל אצמנ יכ׳עואיצמה עבט דגנכ דאמ רעליסיעפלמל הלעיא סליעב ושדחיל טנלצ־׳יו

 ןכ תיהל טימשה ןמ שא דרע ינא סיקלא שיא סאל׳מא לעבט ךפה הטמל שאה דירלהש להילא אצממ׳ סהיפח אצויה לכב
 י 'יאיבנה דאש סעל למע׳לבר הלאכו לעומ ייחא *:ןאו חחבעמהעא הייחתו ןמענעעיצ אפר עשילאל־ ןדריה ימ עקבו

 היננח ירהש׳סילבעב הנעסי לא סעלפקב עבטה לנשי םיאיבנ ןניאש פע א םידיסחהש םינימאמ־־ לכל ןכ טג אצמנו
 0 יגהנמו לעבטדנשב םירבד םלועב ישדח ־ייאי ןב סחכפ׳רו אסח ןב אנינח׳רל׳ ולכי אלל שאל לבלשלה הי־־־זעל לאשימ

 'לאיצמה עבט לבאעזאיצמה עבטל דבעלשמ לניאל עכטה ןמ הלעמל אלה וע־דעבל םשב קי־אמה יכ היא הזי׳סללע לש
 ידחא ׳ םימשה ןת׳ה עאת הילע קליה לא ^רגתל ןחבמ הזל'לנלציל לנפח יפכ למלנשל ללכי אלתל׳ לילא דבעלשימל ע:כ.י



 'א רמאמ

 ה לכל אלה ן־גמ הפמיע העימא דלד מאש והח׳ לימלבמל לעייב יימלשל לב סיסלחל ןגמל ילגקסמל הסחת עי אלהש ייחא
 ןגת עעי אלה יכ ׳ דשח ינימ לכמל ןלרסח לכתלגיס לכמ היקנל הפמצ סשת^י׳ףליעליה לא היא ־יה יכ תללכ׳ לב סיסלחה

 נה5ילןיבד לא היאר איה לזל׳ סילשי ליכאלתעבעללדבעדבד סיקתל* עתשי סנקעלשגזיאלהשעיליאיי ןלכיל'לב סיסלחל
 טיקבדהעאללימאכ הסמ זמי הז לאל׳גזילמה דחא3ילקכדה לע האילה סייחב עלקבדה יכ׳ סיינחתב5ילמה יחא שפנה
 כ להקה לכ אל לבא סייכחליה סע םלסה דחאה שיאהגזילקבד ןימאת ^יסלליפהיכ לי׳ סליה סכלכ םייח סכיקלאהכ
 טיגישמ סעאל סייכחמה םייחב דבלב^ילתה יחא היהי הזש ןימאי !!ןלסללפהס סע׳ טסב םיקבד סכלכ סעאל" דחאכ
 הנחלקבדהעליה לא היאי איבהל גזילתה יתא לנקלא גניס^יס ןכש לכל׳ םיימשגה לללה םייחב סכןיליהב סליה הזהעלקבדה
 ךמשש להזל־• לגהנמלעלאיכמה עפשעלנסלליכפל טיללפנקמהעלפעלבקת םסהש׳ הלפעהעלבקת םייחבגסלת הזה
 לעילעבל םסב הנלמאה יכ היאי הז לכל׳ לילא לנאיק לבב לכיקלא הכ לילא סיבליק םיקלא לל ישא ללדג ט ימ יכ הז לא
 תאה ידי לעעלעעמ לספנש יפל לנלכיעלשעל עבטה לילאעככיש דע םינלילעבעלקבדלספנבעלמלש ענעלנה איה

 לע ה ע יבא םהיבא תבעסכ הז ילבעבל׳ םהב ללסתי ןכ לעל םייעבטה םייבדה ןת הלעמל איהש הגידמב הנלתאה
 תאה אל דשא ןעי לעכה תא לנימאה אל ישא לע ןיהאל הסמ לסנעכל׳ הקדב לל הבסחיל הב ןיתאהל׳לעכה תא הנלליאה

 חלבההעבסנלמאה יכ היליס׳ לחילבעלליאיבנב לכיתאה 'ימיה ייבדב תאכל׳לאיבעאל ןכל לגלינסידקהל יב סענמאה
 ב יח קידבה ןיא יכ םייפיגה םייחה הזב הבייאלל היחי לענלמאב קידבל קלקבח תאמצ סייחבנה םייחה עבס איה ןכל
 לגיסיש יסב^יחטלב םהל׳ םהב׳ייח סיקידבהס שפנה ייח םהל סייחבנה םייחה לא הזב זלמיי לבא עשדה ןת דןילי םהב
 תא ל5ילקע דבאע לעלמב עשיה לבא׳לעלמב אלהה בלטתגישיש חטבי קידבהש תללכ׳ידב לעלמב הסגחל׳לעכה תא׳סעלא

 הזל)לקכד םלס לגיסי אל םהייחבל׳עלתה יחא םהה םייחה לגיסי אל סיעשיה יכ סל הללקע דבאע עשי םדא עלמב לעכה
 הזלל ׳ םיעמ םייל־יק םהייחב'יפא סיעסיל'םייח םיילדק ןןי^יימב׳יפא סיקידב לזיאס למכ םיעמכ דימע םיבלסח םק
 יה ןמ הלעמל איה הנלמאה יכעלרלהלעייקחמה העידיה ילעבל אל הנלמאה ילעבל סיסענ סיעפלמהלעלעלאה אבמע
 הזסל לנבעכש למכעלמה ־יחאל טייחב יעמאהעלקבדההדי לעגסליהזלל׳ םייעבטה םירבדה ןמל ^יייקחמההעדיה

 : סייעבטת םירבדה ןמ הלעמל יבד *
 ׳ חילבמ םדאה םישיש הממעלענמנב הנלמאה ןיא יכ׳ החלבהה לא איבמ יבד לכב הנלמאה ןיא לכ קר^
 דבדב הנלמאה איה חילבמ םדאהעא םיסעס ילאיש הנלמאה יכ׳ םדא םלש לב קפסי אל יבד הזל
 לאלסל דאד כ'אל׳ אבמנ לניאש׳ אבמנ אלהש התבל אבתכ אלהש אבמנ לכיאש התב תנלמאה אל׳דבלבעתא אלהש יעמאה
 יעתא לנגיא לא'תילש הנימא לעלאןימאנש ידכ למבעב יעתא אלה לב הנלמאה אבעש יכלה סא עדלי ןכיהמ׳מאד לאסיס

 תמ ךפה הזל תנלמאה ןמ הלעמלעייקחתת עידיה היהע בא׳לכסה ןליע דבתגסלי הזש תאב סאל׳ לעכליאת קיחינשידכ
 ןמבעבעלמייקעלענמנ םא׳סינימ׳ב׳לענתנהש טאנו ג לעךעהבלדעסטשילאיקזח קפס הזל הלעתל חנלהם
 ׳ לעלבת ללדג עבממה יטלקס לא׳ קלחה ןת ללדג דהלי לכה ש לתכ ןפללח לעעללכיב ססה דאלעי אלס
 סללסתה עלינז ליתיש לא ׳ לעלבל הלש עכלימה יטלק היהיש לא׳ לכה לא הלס קלחת היהיש לעעללכיב ססה ראלעי אל יכ
 ד לע דחי סיקדלב הלילסהל בליחה ליתיס לא׳ דחאעעב דחא אסלגבדחי םיכפהה ינש לבבקעיש לא׳עלכבנ יעסמ ר׳ולי
 יאל ׳ סנימת אלהש תתב אלל׳ עלאיגמב ןימאהלתלבקת אבעס יספא יאעלענמנה ללאב אבליכבל׳ דחא דבמ דחא יבד
 אבעס ןכעי אל הזלל׳ סעלאיבת יייבל לכסל יספא יאש יחא לב אבניכ אלל תז אבמה לע סללעל דיעיש שלחל יספא
 לל תמלד יחא אל־יבל ללכי אלהשב ססת יאלעיסב ןימאהל הלבקה אבעס יספא יאס למכ לב אבליכ לע אלל הז לע בלמאה
 דספאסעלענמנה ןת יחא ןימ סד דב לכמ לל המלד כ א היהי אלל לללע יחאתל הלע דחאה היהי חיכהב יכ ׳ דב לכמ
 לבאעלענמנ םה סא ^א ןהב אבליכל ללא יכ דבלב עבטה לבאעלענתנה ןתל ׳ ןפללח לע עללכיב םסק דאל^יס
 היעסל תליכא אלב הליל׳יעב״אל סלי םיעברא בסלי סיא אבמהל םיעמתעייחע למכ ׳ ארלבהקחבעלעבמכ ןניא עבטה
 ספאס ־יחא לב הנלתא אבעס רספא׳לענתנת ןמ הזה ינסה ןימבל ׳ עבטת לבא׳לענמנ ןתס עלאלפנה ןיממ הזל תממתל
 ספא עבטה לבא ענמנ היהיס יפע׳א לכסה לבא לעלאיבמ׳יילביס יספאס הת לכ יכ תאנ ןכ לעל/ לעלאיבת יייבל לכסל
 ןויסנה הז לע דיעה סאס ןכס לכל ׳דיעעב אבתיס לא העע אבמנ אלהש לא יבעב הז אבמנ יבכסב לכ הנלמאה אבעס
 סטייגמה ןבאגיכיסמ למכ לב תנלתאה אבעס יספא אלהש לעבס עדי אלש ינפמ לעלאיבת עלמא לכשת שיחכיש יפע׳א
 לעלאיבמ רילביס יבד אלתל ןמסנה לילע דיעהש ־יחא טללאל׳להסיחכי לבא לעלאיבתעבס עעל לכשה לכלי אלש לזיבתעא
 'יחעכ 'לאלפנה יניממ סלחת לילע דיעהש תמ ןכל ׳קפס ילב^דמא אלה ל;ילחיבמ;יבס3יתאל לכסת עדי אלש יפ עא לכשכ

 שאהגקדרכל ׳ לתילאל הסמכ תינחסל הליכא אלב תליל׳מל סלי מ תסא דללי סדא^יתעכלל^ילתבל ל'יחב עסילא יע מעזיתק
 ריינל ללכי לכסהל ׳ הת ןמזב ליהס סלחתדיעהסעלאלפנת ןיממ הזב אבליכל ׳ לארשיב הרלש הניכסה ^ליהל׳ימסה ןמ

 :3יבבה 5יללכיהג*ח^ ללפיל לב הכלתאה אב;יש יספא לב אבליבנ הז לכ סנקלאיבמ^ימאל עדי אלש יפיעא ס^ילאיבמ
 ב ג קיפ



 ׳א רמאמ

 סימרס ןניאש עעא׳ לנחנהש סירקעגלנזיכשמנ ןהש השמעיגע 1עכ 5כ סנימאהל י)ארס גדנגמאה *גכ קר^
 הך3יל/>ללמ הנ3תא איהש הניינעמ דאןכמ לח ׳ ןיאמ שי סללעה שתח איה טהמ׳אה׳השש ןה סהילא
 כ השמ^רועל ללכב^קלא הילנל דייע^י יככ יכ דקע אלל הילא שיש הניאש פע א ׳ טיעכ השמגליל^לל ללככ עיקלא
 אלהש זלשאדה ךלעה ןמ ^עקשמ ^נע אלה לבאל ליאמה הזמ הי קיפב לניאיבש למכ ןיאמ שי שלדחה יליכ ילבמ טיעכ
 חב ןלדסח זז היהי ןיאמ שי אליכל ללכי היה אל םא לילנמסחה ןמ קללסמעי אלהש לנדאיבש ־יחא יכ הזל ׳ םשהנילאינמ

 רשפא יבכ לכשה לנא לתלאיבמ ייילניש יחא יכ׳ שימ שי אלא ןיאמ שי אלרכלגזיללכיה^יחע ללפי אלש מלל ןיאש׳ לק חב
 ה טלספ לכש לגיליה םע ישהש סדלמ סה הנהגזילמדקה ינימאמל /!ןא ייהש ע׳לכ^יליכיהגקח/י ללפיל לב הנלמאה אב^יש י
 ל הלע לדבנה לכשה היהי ךיאל'לנממ לללע אלהש לדבנה לכסהגזילענמאב׳ לנממ לללע אלה ימלחה כ אל׳ לבה^ילע אלה
 ימלכגיעב לעפי לא איכיס ייילבי אלס^י״אל׳ הזמ ללדג ןיאמ שי ךל ןיא ןיאמ שיאבמהל יתפא יא סא רמלחהגחלאינמל
 פל אל לבא׳ בלייחה דנ לע לעלפל בייחעי סנמא קפסה הז יכ לי׳ ןלמדק סללעה היהיש ביי חמ אלהש ליתאי ןכ לעל׳גקע
 יחאל׳ינשמ תי קיפב הילמה ביה יאבש למכ׳^יע י^לבגקעכ לעלפ היהיש בייח ןכ ןלניה עבט יכ׳ ןלניה דנ לע לעלפל
 אינמיש דאי אלהש כ״א׳ייחגקי בה מאמב יאב^ריש למכ בלייחב אלל׳לניכ לעלפ היהיש ילאייילעלפה יתבמ לגקליהל ישהש

 איהש הערמ3יאלכנ)יגרדמ איה בה הנלמאהל :ןלנרה עבטל ךשמנל ביינחמ יפד הז יכ)יע י)ילב)יעב סללעה
 "טרפב השמ)ירל)יל אלל- ללכבעיהלא הרל)יל)ייחדכה הניא סא ףא יכ הזל׳ ליהישל ליהס םיאיבנה לכ גיגרדממ הלעמל
 הרל))ה)ילעמ לע)ילדלהל סיקי אלל סק אלש לשלייפ הסמכ לארשיב דלע איבנ סק אלל שלייפב תדל)רב רכזנש רחא מ״מ
 ןמ הדל5ימ)יפע)יסמ הנלמא איהל השמ עד5)י לעכ לכ הנימאיש ייאד הנה׳העבגה ליאמב שיפנש למכ לדי לע הנ^כש

 הנלמאהגיאזל ׳איבנ סלש ידי לע׳ ה)רללזב דמל)י אלל הננקפע אלל השמ)5ר?)י חסלנה אלשכ הנלמא איהעישילשהל *♦ ימשה
 תילשהגילחילשמ ףע)יסמ ףנע אלה הנה לנראבש למכ טיפב השמנקילגיל אלל׳ללכב)ייקלא הרל)יל עיחדכה הניאש פע ח
 ^למלשהשב הנלמאה איהעיעיביהל : הפב גה מאמב יאכנש ךרדה לע ה&מגקילע לעכ לכ הגילא ןימאיש ילאר כ'על
 יסלנאה)ולמלסה)יגסהמ סדאה )יא^קחימ השמ)ידל)י היהני ןכאל סאש׳השמןידלעגילנממגיחא הלנמבגשמ ישלנאה
 ה עגגידממ המ הגידמ סיגישמ םישנאה לית חנ ינכגלרלגי ידי לעש יחא יכ הזל ׳ אבה סללעה ייחב ל;ד ל)ריא לנכ ישא

 קלח סהל שי חנינבגילנמ עבש׳ימיקמה לי׳ אבה סללעל קלח סהל שי סללעת)ילמלא יד־שה לז סימאכ׳ אבה סללעה
 אבה סללעה ייח גנידממ הגידמ לקלנקהל ידכ הב לאכס)ילנמה דבד ל.ר השמקיל^י לעכ לכ ידנ היה סאל׳ אבה סללע^
 סרמאב תנממ ןלימש ה;ר ךפה הזל׳ ימנא בייקמ ה)ייהש הממ יקלי עלמלס ה עינקמ םדאה קא^יקוירמ השמערלגי ת^ייה
 )יל יטיפסדלשקאזההנל״ראהתיהעפה-יייסהמהזללזילנמלהדל)רםחלה.ררכךכיפללא*יש';ימ)ילכזלהבקההנילז
 שי הייח)יה )יאזל טיעמת)יייחמענלמא איהעיהימחהל ׳ העבגה'י׳יאמהמ ש ל פכ ראבנש למכ הסמעילעל
 ׳לכל ספא יא יכ םישנאה ללכלעדעלימ יכס עגידמ הניאש דהאל דפלב סיילמג סיקידנל אלא הניאש מלאש לניעלכימ
 ת )ורע םיסנכנה סיקידנל םישענה םיללדגה םיסנה ןמ דחאב דפלככהב דפלכה היהי םידימג םיקידנעליהל םיסנאה
 יפלכ הב דפיכה היהי׳ ם־מכחהענקעעדכ קלללכ איה תייתעה םאל ׳ ן,לארה יקעה ןני ףעעסמ ףנע היהילעללכיה
 דקע הניא לכא ׳לה ךיעת ןמ ףעעסמ ףנע תיהיל׳ תמלאה ללכל לא םישנאה לליל דעניליה ש-נלעהל רכסה ןמ קלחב
 הדמ קמאתתש רחא ט׳ תעללז סע^ינמ יילני דבכש יפל׳ טיפ: / השמ הילעל אלל• ללככ עיקלא הילעל אל סיס אלל
 מעדלעמ רקעב אלל סישב יפלכ הב יפיכה ןיא׳ אבה סללעבל ינ.רלי לא׳ הזה סלזעפל ייפיג ןה ללכב סנלעתל רכסב

 :תעב יעיבית מאמב דאכעיס למכ הסמ עילע לעב לכ הנימאה ל ביר!מ המלאב עלכלקמ הנלללא איה סללאל הסמ
 כעלבלקמ תנלמא איהל׳ יכשה אלהש ישילשה יקעה ןמ ףעעסמ ףנע אלה יכ איה- ךידת זז לע חישמהעאיב ענלמא ןכל
 כ יכ הסמערלעל יקע אלל סיס הניא סללאל׳ ה עב דה מ/ימכ יאבעיס למכ הסמעילע לעב לכ הניתאיס ילאר המלאב
 למכעליטרפעלנמבעללענהעלנלמאה לללהעלנלמאתללכב לנינמ אלל׳ העליז הישישל סייקע השמעילע ריייכע יבכ
 םיבסל הבלשעב לבקמ אלהש ןכל׳ ליגפל סיקעלנה עלפע עמלס ישהש ןימאהל ילאר ס מללל־ םעללזל הלפעהל הבלסעה
 אל סג׳ תעללזמ יעלי הנלמאב הלנמ םלסעלנמל ילאר ןיאש יפל׳קלדחלימעלנמבעויללעהעלנלמאה ללאב אנליכל׳ לילא
 'ימעל׳ירלאב הנענ ןהכהעליהל׳הללעח חבזמ לע 'ימשה ןת דימ שאהעליהל לא־יסיב הילס הניכשהעויחענימא לניכמ
 םיסנה יאשמ יעלי ללאעלנלרל דאי ןיאל ללכב הדועב מתשעלאלפנהל סיסנהענלהאבעיללכנ ללאש יפל׳ ןהב אנליכל
 המליסש סנהעגלפה לעעלילהלל׳ הללאש םייח לסנכנסל׳ לעדעל חיקעעילבל ץיאהעחעפ לא ףלס סיעעיקבענלמאכ
 ךכניראסנ סעיה ידי לעעישענה העיקבה ךידכ אלש ץיאה םהילע סכעל׳ועכה מאס למכ םהילע היפעא ץיאה

 ם)ילא לנרכזס עלנימא הששה סללאל׳הב סייפלסמה׳יסנת לכבל הילעב תנלמאה ללכב לכ אנליכל הז לכ יכ׳דימע תעלקב
 ןהב יללע ןמז לכב ילעה סליקל דימע תישישל הילעת יךיע סמקל לדחממ תמלאב ללבלקמעלנלמא ןניליהל סקלא לנינמ

 לכ לניאש יפ לע ףא ןימ איקי ןהב יפלכהל לניאיבש למכ סעללז תעלאינמ יידני יבכ יכ הילא ס-שיש ןניאש יפ לע ףא
 קרפ :אבה סללעל קלח לל ןיאל היעב יפלכ



 'א רמאמ

 לעכה טא הז אלהי ׳ גזי>1ידכ3ילפלכה'הנ)מאה לע קפמיס יספא דחא ןיפס לע ןאכב דיענס ילארל 'דכ קר^
 ל סימיכסתל סףתתא סה סא לעכלמאל ל5יד ייקע לע ילקחל היילחמ לא יאשיעד לעב ל^יליה ד:זמ עד
 ךקגי )ל הארישעדה ילחכל לדיב הכלענעלשיה סאה דלקזיל יאשד אלה סאל ׳ לאל סא עיקלאהעדה ירקעמ לנחגתס המל
 דלקתל ביילחמעד לעבהש^מאנ םאש תנלשאי׳ למל:זעעלקחרה יעלסה יקלח ינשל לבייחעי הכהל לאל סא העללזמ עיעמא
 ר לע^למאבסייקעד לעב סלש היהי אלש בייחעיערחאעד ירקע ןיבל לעל ירקע ןיב ןיחבהל יאשי לא לעד ירקע לע

 כ■ אלא תנלתא איקע אלש יחא ללכ הב קפלסמ יעלבל תב סייק היהי אל סא הנלמאה לע יכס לבקל ילאר כ'א היהי אלל
 דלקחל יאשר אלהש חסנ סאל ׳ תב קפלסמ אלהש האדמ הז ירה רלקחי סאל ׳ לנראיבש למכ העדיעסב שפנה יעשע אלשכ
 לעד רימהל יאשר אלה סאה סייעמא דעליערחאהעדה ירקע אכמיערחא עד ירקעל לעד ירקע ןיב ןיחבהל יקחשכ הנה
 ירקעל לעד ירקע ןיב ןיחבישכ יכ הזל דעכלמאב עשלכ אלל חילבתעד לעכ סלש היהי אלש בייחעי יאשר אלה סאל העללזכ

 עדה עכלמאב סייקעליהל לל ישפא יא ןידע ערחאהעדב לעד רימיל לעד ירקעמ סייעמא יעלי סאבמילערחאהעדה
 תירקע אבמישעדחא'ישילשעל ןיבלעינשהעדה העלא ןיב ןיחביל רלקחישכ יספא יכ׳ לל תלחגל יחב רשא 'רתאת איהה
 'ילכע יעיל בל ןכלעישיתחבעיעיברתל׳יעיברב׳ישילשת ךרדה הז לע ןכלעישילשבעיגשת רימהל ךדטגיל סייעמא ר^ילי
 יללאל ׳ ןלכ לע ןהמעחא יתביל סללעבשעלעדה לכב לעריקח סלשעש דע לעגלמאב סייקעל לעב טלש כ א היהי אלנ
 עשלגעד לעב סלש הז יפל היהי אלל ׳ ןלכמ עיעמא ךעליה תיתע איתל לילא עדלע אל רשא בלשייה 'ללגקבערחאעד היתע

 אש למכ ןלכ לע ילקחל לל רשפא יאלעלעדה לכ לע ילקחי דע תמלש הכלמא ןימאמעליתל לל רשפא יאש ידחא לענלמאב
 עקפיפמ יעלב הכלמא ןימאיש ידכ לעכלמאל לעד ישיש לע ילקהליאשר5יד לעב םלש היהי אלש בייחעיתזלל ׳ לנרמאש
 עלעדה לכ ליהיש סא סייבד׳במ דחא הזמ בייחעי לענלמאל לעד ירקע לע דלקחל יאשר )יד לעבה היהי אלש׳מאכ סאל

 רלקחל ללכיעד לעב סלס ןיאש יחא שנלעהל רכשבערחאת לע ןהתעחאל ןלד_קי היהי אלל 'ישלנאה תחלבהת לאעלאיבמ
 שכ תלילשהל בליחכ יקשהלעמאהעלקללח ןהשעיעדה ליהיש דאמ הנלגמ הזל ׳ העללזב העלא רימהל אלל לעד ירקע
 דקש בייחעי דבלב סהמעחאת אלא׳חלבהה אלא ןהיעש לאיבי אלש׳מאנ סאל׳יללשב תחלגהת לאעלאיבמ דלחיתל שללשכ
 הב ןימאמה דיב 'לשר ןיאש סעגייקלאב המדעמה עפיילזמה עדה ילעב שיגעתל טפשמעללעמ לאה היהיש אלתל סלגע
 א קפלסיש רשפאש קפסה להזל ׳ ללעמ ידשל עשימ לאל הלילח ללכ הב קלפסל אלל העללזב העלא דימתל אלל הגמיה זלזל
 'לקל;ח סללעב עלעדלגהעלעדה לכ לית סא יכ רמאנו :לערעהב לדעשגש דארל׳ליתלא׳לארקגהעלעדת לככ
 סללאל ׳ היסהה תשק דאמ קזח הזה קפסה היה עיקלא הכיאש העייבח לע׳מאעעחא לכשב לז לע לז
 הגמז דבע דבכל עיגמזהעיהשלימאישב הילעעוקללח ןה%אלא'יתלא איהש ןתמעתאבעלמיכסמעלעדתלכעליתרחא
 ראלבמ הזעיקלאת עדה לעע;קללחה עלעדב סא הזל׳ לענלתאל לעד ירקע לע ריקחל עד לעב לכל ילאר אלהש 'מאנ הכה
 לרקחייחא אלאעיקלא העלית הילע סכסלמ אלהש עדה דגנכ רבד ןימאהלעלעפעתל סדא סלשל ילאר ןיא יכ ןהב דאמ
 לעבל ילאר בגעיקלאתעדב סאל׳מאמת הזמ אי ״פב ונראיבש ךרדה לע הייקע לעלעישילשתלאעינשה איההעדה לע

 דלבעבל׳׳יחננ׳ניאש דאב^יי סא ילכשה אביש׳שפא תנממ רבד תז יאבלעיחננ לאעיכמז איה סא תילע רלקחל איתתעדה
 .במ איתעאזת הייקחה יכ סש׳מאנ׳ועד לע דלקחל לל ילאדגיך לעב לכש׳דלמת יפסמ׳בקלח ןמ מ'פב לז סבמרהעכ הז

 דבלב׳גידמת יניינע ידסלל סמחהל ללעה ריסהל סה סא׳יעלרתזאל הייללנב׳ייעכשכ הזל המבעבעדה דבמ סא׳ ןידדב
 ישנא ןיבמ סמחהל ללעהערסה לא ןילבעש סע איהש איההעדה אגמעשכל׳עיקלא אללעיסלמינעדה הזש עדיש לל ילאר
 מה לכבעמאהענלכעלע סייעתלל סדא ינב סכחל לדעשעל סיכאלמבל ישבעליעמאעלעדעעל כנ ןייעע הנידמה
 האבשב ראפתמה אלהה חילשה לא איבנה ןחביסב הזלעדה חינמ דבמ טאל ׳עיקלא העליתענא הז תכה לללכעלאיבמק

 עריקחל אוהה שיאתעלמלשעריחב אלה לנהניחב ןפואל׳לעללזמ סחקל'ירמאמ סה לא ןכ היה סא לדי לע סשהמ איתת׳רוקה
 מאש למכ לנל תפרח אלה רשא שלשמל שלח שכל סלרלאעלזבל סייפוגה׳יגלנעעתעחנת׳עפלמבש לודגהל ליעלללעפל ליעלדמ
 לכלישכעליעמאעועדעעל ןילכעשכהמבעדבמ׳תדלעתעכיחבמיכ׳מא סכמאל׳אלהה קרפבלירבד^ילעלתזי׳לססרא

 מת שיאה לא זלמיל אלהה ךידת לע עדת חינמעלדמעניחב כג׳מאל׳ >עלמשנה'עי לאלעסחימתעדתלע זלמיל
 דירלפסמ'ילאעמשיה לבא׳ועכס המ יפל לגשמבל םייפלנה סיגלנעעב דאמ <ןן)טשהיהש םילאעמשיל האלבנביאפעמה

 למנעב אלהל קיקלאהעדה לא סיילאיש למכ סייעמא םישרש חינמה םכחהמ עחנלמתעדת ןיחבהל קיפסמ הז ןיא לבא
 עדהעניחב יכ׳מלא ינא ןכ לעל עיקלאב המדעחלעישלנא לאעמאב|עיקלא איתתעדת סא עדלי תמב הבלט הגהנה לעכ
 ירקעל סימיכסמ סה סא איהה ןרדה ירקע תלחע לנתכיש הזל׳ ראבאש ךילה לע לז ברתעכש למכ ןידדב ינשהמ תיהע
 ת עדה אבמע סאל׳׳מאמתהזמ לט׳רפב^נדאיבש ךרלה לע םהמ סיפעעסמה סישדשהלכחביללכבעכשעיקלאהעדה

 לע סדימעהלל הנידמה ישנא ןיבמ ללעת ריסהל לדעשע הז סעל טישדשתל םירקעה לעעקללח יעלב לאעמכסמ איהה
 ג ג עלקלחר עליעמאעלעד



 )-5י'קלא ה5י)יינחו<י הז הנה ישמאה עלמלפה לע ט^ילא דרןע^רל ץראה ימעלל םישנ]י3ילא^מנה.!יליגליתדה ןמ ;ילקלחר
 ^ילדלתק דעס הז מלא יאזע ןכ ׳ תדלויב ללדג ללכ הז מלא אביקע ד ךימכ ךערלעבהאל סטהכ ^יילנקב לזיא הזכ אבליכל

 סמחהל ללעהגקיסה סא סדיינעה ולא ב לללכעס ילאד^ייקלאה הרלקהס הזב ליאיב הנה ׳ הזת היל^יב ללדג ללכ הז סדא
 דעס הזקלספבזתדנהישלנאה עלתלסהאלא סיסנאהלירעת סאל• ךלמכ ךעדלעבהאלב זמרנה הכילמה ישנא ןיבמ
 5ולתדב איה עישלגא הדלנ טלאב סיס יאבש ל^ילא הסע טיקלא^ילמלב טלא סיקלא אליב סליב לב'ל;יכס סלאגילדללגי
 דשא טלקמב טלילעב הקבלהל ה^יליאסהב לדגיסיסל לרבחב אלל למכעב אל העלא הזבי אלש רהז*ס י)אר ןכ לעל ׳ טיקלא
 ש דע סיתכח לא סכזימעחנלמ היהקש יספא ןידע לבאעיקלאה הילכיה לגילא לנלכעש ילאר ןיינעה הזל ׳ הבנלח הנממ
 ימבע 5ילמא5ימא;ינ סא ללי לעעדה ןגלנהש חילשה לחילש לבעמא^ינשעלמאה ךיד ןחבישכהזל ינשה דכה ןמ ןחב^׳ש
 לכב הללגק איה סא ^א;ייקלאב התד^ימל 5יפיילזמ איה הנה לאל סאל^ייקלא איה הנה תאתת הזמ׳חי יפב דאב/ינס למב

 : סהמ דחא טלס לע לא טהילעקללח^י טא שכל סישישהל סייקעה
 הנהש ליאנל ׳ ;ילכי לא סישנאה לכל גיחא היהגיש ביילחיעיקלאת גידה סא אלה ןאכב דלקחנש ילאלש הממל '*דכ קר^
 ישה אלהש דלסמהש יחא יכ ןגילנה דכמ לבקמה דכמ סאו ןקלנה לכמ סא ^חא היה^יש ביילחמ אלהש הארי
 דכמל׳קכקמ ישנאהגזיכק לא ףלחחמ סחי׳^יי לל׳יא יכ דכ לכמ דחא לנממ ךשמנה יללסה היהיש ילאר דכ לכמ דחא אלה
 האריל'דחא היהיש ילאר ישלנאה ל;ילמלש5יעגה לא ל5י)א רישימה ילד סה הנתנחלסלכאב דחא סדאת ןיליש יחא יכ לבקמה
 הדלנש יפע״אש אכמנ בטיה הז ןיילעי רשאכש אלא סישנאה ללכ לא 3קחא היה^ישכייקלאהגידב בירקמל ילאר אלהש ז זמ
 דכמ גלכקמ טזינק סיפלח^מ ישנאה יגזמס יאלבמ אלהש יפל ׳ לבקמה דכמ ביילחמ לנגיא ןקילנה דכמ ביילחמ היהיש
 אניס ןבא ב;יכש לייכ3יחאהנלכגרלגזת לע יסנא ינש למיכסיש רשפא יאש דע טירקא ןידדכמ לאגילבאה יגזתגיל-פלי׳זיה
 אכמיש דע סהי^ינדמב טיכפה טעמכ ליהיס ס;ילפלח3רהמ עיגי יבכש דע ךלנקה ןמ ןלסארה רעסה ןמ ןלשאיה ןפלאב
 ;יגייה לע ללמחיס דע בבלה נחלכי^יילבקב יחא שיא אכמיל לינב ייעכגלרהיס לגילייזכאמ׳ עיגיש דע^'ילכ;יב ידכ^ שיא
 ה יילנסבגילפלחגימגזילנראה יעבט יכ טהיקלבשימ גילמלקמנקלפלחקה דבמ בג הזב טיסנאה לפלחגז;יל הלמנ לא רבכע
 טילדג סהס יילאהס דכמ הזל סעבטב סישקל םיסג הןזיןריפס ן״יא אבתכיס דע הזב אכליכל;ילמיתהל סייההל סידילאה
 טניא סהילע סילדגס עלתימהס דכמ סיאייב י5ילב לא סיביע י^ילב היעלייפס^ייחא ץיא אכמגיל ׳ יקנל ךז לנניא לב
 נאכמיסכירחאץדאל ־ לנממ סינלזנ סהס ןיזמה לא טגוימ התד^ייס חרכהבעל־ייפה הלא;ילתכת סטלזינה חבהל'טיבלט
 כ לא גיחא ריעב סיסנא לאכמי דנה הזתלערחאה ץיאה יסנא לא יכפה סגזמ היהי סהמ טטלזנה ח בהל ךפהכ תי^ילייפ
 ^זילכיאה ללא יגיס ןיבכילמנסהה טית לפלח^ייש הזמ בייק;ייל 'גייחא ץיא יסנאמ םיחקפ יגיליל טיפייח יגילי דחא ז׳חמב
 רחאש אלא ׳ למכעכ דחא ןתזבגירחאה סלתטל ^לחעמ ס ימינ ןהתגיחא לכל ךיטביל ׳טהב יבסליה יגזתגללפלחגיהל
 הה יטרפכ הזל סילבקתה דכת ישא סייכדב ילכשה היהיש ילאר ןגילנה דכמ אלל לבקמה דכמ בייחגימ אלה הזה ילנשהש
 ׳ גיכק לכא הניגמגיכק לבא האנה היהי יכ הניגמבו האנבגייביאה קלפלחקיה יפכ סיסנאת ןיב ישא גילמכסהלילחנהה
 ח טלש הזב ריילביס יספא יא ןנחלנב סילגינה סייבדה דבמ הז לכס סהמ יפעזיסתה סיסיסהל טילללכה סייקעב לבא
 טינעבגילתיכסמ טה הנה אביש למכ ייטיע טיינעבגילקליח סהס סעהשמ זירלקל חנ ינבגיילגיס אבממ הזלל ׳ ^ללח

 טבגירלזיגיאבתנ הגייה לארשיל השמעדןק א:ןמה ןמזב יפאש דחא ןתזבגילאבתנ ןה^סל ׳ ןגימה דבמ ישא סילללכה
 לז גילמלאהגילפלחגיה יפכ טגל ׳ ץיאל הבלחמ לאישי ץרא לד תלביאהקלפלחגיה יפכגילפלחגית ליהל ׳ קמלאת ללכל חנ
 הקיה אלש סע׳יסלניאה החלבהלגייקלא איהש רקא חנ טבקילקי די לעילעיגמ ליהקלמלאהס קפס ןיאלגילבאה דבמ לזמ
 ס המת הח ׳ אבה סללעל קלח טהל שי סללעסקילתלא ידיסח לזיא ׳ הרלגיה דבמ לארשילגיגשלמה החלבההגיגידמכ
 ה לא היפ לע סיגהנלמהקיעגת ןהתקחאלכוגילפלחגימגילמלאלדחא ןתזבגיליהלאקלרלע יקלס לאבתיס רשפאש הרליש
 ש רשפא יאגילרלקב הזהגילפלחגיההל ׳ קלייגיה יגיש דבתקיגסלתה החלבהה קגרדמב לפלחגייש יפע׳^גיישלנאה החלבהה

 " דחא ןינע לע דימקי המבע דבמ הרוקל דשא הניחבה יאשק הזלל ׳ סהמ יפעקסמה טישישב אלל סייקעב אביס
 א *יןלחקייש יפע'^ ימבע קלמאקלתאה היהקש ךייב תמל ׳ ילנש הז יא הב ללפיש רשפא חילשה דבמ רסא הניחבה סללאל
 לתבעב דחא טעלגי־קלא הקימה טע תתבעבקידה הנקסקיס •יספא טא סנמאל 'גייחאהקידהגזילמאלגיחאה קדה הלתא

 קיי לאה יזעבג תאמב לילע רלקחנס המת הז הניעבגיחא ץראבל
 גיל ססהקלאינמ סהס השלשקייקלאת קדל סי^קעה רעסמ יכ אלה תתמה הזב לניאיבש התמ הלועה 'ט קר1ג
 'יס״יס גה ללא קחקיסל • טק׳ללזקייקלא הילקי ריילבקי אל הסלסה ללא יכ * סנלעל רכסל םימסה ןמ תרלגי)
 ל סיסדסהמדחא קלעסהב יכ סיגלסהגיחקי סיסנכנת סיגימהגיגרדמכ לללה יייקעהלבא סה םהמ יפעקיסת סירהא

 טה ס סישרסהל לנדאבש למכ טישישת לקלקיסי ךיעה קלגיסהבל רקעה קלקיסי אל



 ׳א רמאמ

 1^)'!יימשבה קללס)'3יליזיאה סה השמגזידנזי יהיזגנזיס המ יפל)קעה להבייחיס הת יפכ סשת^ילאיכת יקע^זיח^י סהס
 ^>ח/)׳ ח'לסה3י)חילש)׳ האלבכה סה סימשה ןת הרל5י3יחתל'גזיינליסחה ןמקללסת אלהשל׳ ןתזה סע סחיעילל ןיאשל

 ג היהיש ןיב טחלי היהיש ןיב אבה סללעב סאל הזה סללעב סא שכלעלל ־יכשל החגשההל סשהניפידי סה שנלעהל רכשה
 ד;יללזל אלל לדבעל ילאיש יכ ׳ ללא 5יללז ללאת ^עגקסת יחא שיש אלל ךיע סלש חינהל השת עילגיל חיכה ןיאל• יתשג

 ןיסנכנ השת עאלבנל תדלויה תסלנע חלשל'יקע אלל שילש הלבת סלשעלנתל ילאר ןיאשל הלבת אלהש לניאב יבכ
 שכלעהל יכשה ןינלתאב ןיסנכנ סלכ סיגזימה3יייח;יל חישתה^יאיבל׳ העבג תאתב יאבעיש לתכ חילשהעלחילשעלתא
 ;ילי^יתא לנלתא שלדחת סגל ללא לכש שקשיק יאדסח ירה יילתביעד ןכל׳ השתגזייילע לעב לכ להניתאיס ילארש ךרדה לע

 א יטרפה יקעה סללאל׳ סייטיפ אלל סילללכ אל הילא סייקע אלל סישרש סניא לבא׳ השת עד לעב לכ סנימאיש ילאר
 קיפב לניאיבש לתכ אבה סללעהעלגידתת תמ תגירמלעלתילשהעלנקהל קיפסע הדבל תנתתעחא הלבתש אלה הילא
 ת דחא קלעסהב סייחא סישיש סייקעה ללאעחע לחיני ןה הנהעליקלאעלארקנהעלעדת ראש סללאל׳ תאתת הזתגכ
 סיפעעסתה ישישל יעלס הזש יאלבמ אלהל׳עומשגה: סשת לאיבתעחע לחיני . .נ־ר יכ׳ סערלעלטבע סתת ייי

 עלאיבת ייילבי אלש ללאת יאלבמ אלהל ׳ סיעמה עייחעל חישתהעאיב לחיני שנלעהל יכשהעתעל• סשהעלאיבת יקעמ
 סאשיאלבתאלהל ׳ החגשההעחערדןילאלאבהלאיברעבאדקנהעללכיהל היזגה לחיני סילאעתשיה ןכל׳ סעללז סעד
 עדל סירקעה ללכב הריחבה לנינת אלש התל׳ ללכ שנלעלל יכשל סלקמ בח היהי אלל הריחבה הזב קלעסעש ןכ הז היה
 הרשיה לכל חרכהב ־עתדלק איהש דבמ לבאעיקלא איהש התב הילא רקע הניאש יפל הילאעיחיכה איהש סעעיקלאה
 של ׳עלתשגהעקחדהל׳עלדחאהל׳ סשתעלאיבת׳ אי הז יפל סישישתל סירקעה יפסתהיהיל׳ יקללא לא תית ישלנא סלתינל
 סיתשה ןמ הילעל׳ חילשה עלחילשעלמאל׳האלבנהעלאיבתל׳עלנלדסחה ןת קללסת עי אלהשל׳ 'ןמזב עללעהעי לל ןיאשל

 הי לז סבמרה סעלא הנמש לתכ דחא יקע החגשההל סשה העידי הנתנ סאל׳ שנלעהל רכשהל׳ התגשההל׳ סשהעעידיג
 פע'^ חרכהב הלעתדיק איהש יחאעיקלאהעדל סייקעה ללכב הריחבה הנמנ סאל׳ דבלכ תרשע סייקעה רעסת היהי

 עיקלאה עדל דקע חללשבעילכעה הנתנ אלל ׳ אי לא בי סייקעה רפסת היהיעיקלא איהש היתב הלעיקרכה הניאש
 דחליתהעילכעה אלתעיקלאתעדל דעלימה דכשהעליהל תריחבב יהלא לא היה ישלנא סלתינל דלדס לכל דלק אלהש פע ^
 לעל ססמ סיפעעסתה ישרשהל סירקעהדפסת לע יקלחה׳אה תאתה סלשנ ןאכבל" סירקעה סעתנתנ יבכש הילא
 ראבל לנענללכ העיהש התעיגה הנה דעל :לניזע הנה דע ישא לאל חכשתל׳עליקלאהעלעדל׳ סילליכה סייכדה
 ב ןליעת ילעבל סיניתא^ת ןתיעדליכהלאעשקבל סללאל :הזה ילבחב ססת סיפעעסתת סישישהל סייקעה ןינעמ
 דקל הנלכנ ךידב סהילא סיללנהל סתמ סיפעעסתה סידבדהל סהישישל ללאה סירקעתענבה סתל ראבל ינממ לשקכ

 סיכשתנה סייחא סיימאתגה דלע יעפסלתליעלדגה ייייעת ןייעת לא הבלרקל
 לאב)׳ סראבל יפסהעלחעב יעדעי ןכלעל הזל

 סתלדעיל רבעי רזעה לדבל
 זלהעלהביבלכלע



 מממ טעגיפמה טיסיסה ןמ לכ הלעיס המל לאה תלאיכמ אלהס *לשאיה יקעה דלאיככ יגש!1 רמאמן1
 סה לב סילןינה׳ישישהיאת׳מאמכ לנבעכש המ יפלל׳ להנימאיסעד לעכ לכל דאיש הממ
 ישישה ללא לדאב^ייש ידכו ׳'לנליסחה ןמ קללסמזי אלהשל " ןמזב הלעכ יעלבעי אלהשלעלמשגה קללסועודחאה סהל ד
 ל דחאל דחא סישישה יאבנ יחאל סשהעלאיכמ אלהש לנממ סיפעעסמ סהש ךיעה הלחע יאבגש ילאר קיפסמ ילאיב

 דפסה הזכ ןייעמ לכלעיחיכה תחא היעה כלעכא הז לכ סדיקל סנלבשח אבמל
 ד יפל דחא טלקמכ לכ טיימאכ סייבד הביה יכ אלה יפסה הזכ ןייעמה ןמ סלעיש ילאר ןיאש הממל חרעןד

 א טלקמב לימאי לא למכעבעמאה יפל ךפהב יחא טלקמב ליליאיל למכעבעמאה יפל לל מלאתעעד
 ג פב עכ ייהש הילמה יפסמ הביהעלמלקמב לז ס^י השעש למכעיחא הגללכ לע יחא סלקמבל המ הנללכ לע דחא
 אל איהש למכ יעילאיכמעתמא לא־יי אל ינפל׳יפ יכ זל פבעכ אלהל ׳גישי סשהעעמאל טיבי העכלמעל׳יפ יכ׳אה קלחה ןמ
 יש ילאר הז ילבעבל ׳ עיללזלגשיע אלעי לעלאיכמעתמא יכ׳אה מאמת ןמ טייחאעלמלקמבל דל פב הז לע ייעהל • גשלע
 אלתה רפסב 'ישעגה דלמלה יכיד עדיש דע לייבד לע בישהל ץלפק אלש יבחמ הז יא יפס יקיפמ קיפב ןייעמה יהזיש
 מ הז יאבעחא המדקה יפסה טימשי סימעפל יכ סייחאעלמלקמב אלהה ןיינעהמ יפסכ אבש המ לכב <!ןיקיש דע ןכל
 'לעט הזש ןייעמה בלשחיל ןיכעה ריעסהל לכממ הנללכ לא רתא טלקמב הראבענש לא המכעבתיאלכמכ איהש יפל טעמ
 .ילאר סדא לכ מנא׳לראיש למכ הביה טיחלכדכ אכמנ ך־־חת הזל ׳ לכסל יעפל לעלא בלשחיל לילע בישהל יהלייל יבחמה ןמ
 סדאהש לל דיגה ימ יכ הללדגעלעט הזש מאל עמלשה עמשל לאיובעא ריכיש ילאי לכס לעב לכס יפל הזל לאילבעא׳יכיס

 ןמגהה ילעכל עדמ רבכש אלאעמא הזל של־ידה יאבעי אל סקהה הזמ הנטקה המדקהה יאבעיע אלש דלע לכל לכש לעכ
 יפל שיגרמ סדא לכ לילאה מאמכ הנטקה המדקהה ריעסהל רבחמה לא רבדמה ךידש



 ׳ב רמאמ

 'גינאת בפולי הן טפמ לבא ש)דדה יאבעי אל ה^ללזב)יגיסכ יח םדא לכ איהש הנטקה המדקההל סיגימ יח לכס יפל
 לא בישי לבא תכלשאר לחלי לע הללעה ןמ בישהלל ץלפקל סייבחמה ידפסמ יפסב ןייעמל ןיא הז דלבעבל ׳ לכסל עיפל
 דאד יגיליי ׳3יעדה 'לחגיב ןייעמה בל לע הלעיש המ לנליע קמלעבגישה אלש^עדה ילקמ היה אל אלהת רבחמה יכ לב5
 תבדיל לנליעב3ילעטת הלעילעלעטה הלגנ יבדב אלהה י בחמה העטיש ישפא יא יכ מללל לגזינבהלללכש דלשחל םדא לכל
 סיקלמעה סיינליעה םירבדב לליבשיחמ טטלש^יה בלרל רכחמה יכ רכחמה לינללכגיז׳מא לל ראב^יי דע ערבדב קימעהל
 ידכ דאמ ר^גלי הזב רהזהל ןייעמה ךייגל ׳ ןייעמה לע לנקנבה השקי כ אל המ רבד דלאיבב ךיראהל ליניעב לקי םימעפל
 לאךיקלא סש:קאמללחל"ל5יכשלמכסשה3יאללתלרי3י3י איהשלילאלהסמגקרלגילע םיבישמל הרקש למכלל הרקי אלש

 למע בלזע5י בלזע לל בלזעמ;ילדחל לאשמגזיח^י ץכמ ךאגלש רלמח האר_3ל יכ׳לנקכס הממ אנלשל ביטיהלמ ענמגי איהש
 לללחעי אלל למכ הז רבד שב רחא סיקמב רכזנש המ לא ןלשלה יכרד ןיבהל בל למש אלש ינפמ סדיעחגיעאזה הלשכמה)

 : הברה הזב אנליכל ישדק סשגקא
 אנמנל היק היקמ אלה סא יפלסלליפה לב לקלחנ םיאבמנה ןמ אבמנ לכ לע מאנהעלאיבמה ןינע 'א קרפ
 }יי אלה יכ הרקמ אלהשב מלל ישפא יא עי לילע מאכה ;ילאינמה סש סללאל :לל י^ילמבע ןינע אלה לא
 במ בכדלמ תי לאה למבע היה כ״אש לעלהמ לע ^סל.כל לל י^למנע היהיש כג רשפא יאל אביש למכ םירקמל לבקמ טניא

 הה^׳יילכע םלענ לגילסמש יחאלעלהמהגרללז דכד}יי לילע מאנהגזילאיבמה ןיא כ'א ׳ דאבגייש למכ ןכעי אל הזל םירבד
 'לארל לכיע אל הז לע הבלשניה להנלאבל ךדלבכ עא אנ ינארה לימאב העדמ 5ישקב הגייה ללס לז ברה}יכש למכ םלעהה
 לגילאינמ כ״א ל^יללזל עדלכ לעלהמ ןיאש מללכ םייח םקש הישה יכאלמ יפאל ירפסב לזיאל יחל דאה ינארי אל יכ ינפגלא
 דגייקלא הדלהל שרלש חכלי ךיא מאיל לאלש לאשיש ילאר הז יפלל ׳עישה יכאלמל *יפא עד ט לכניאש םלעההעילכנזי םלענ
 אלהש דבה ןמ אלא הילעל שילשעלאיבמ חכלי אל יכ הזב הבלסעהל ׳ סשהעללז אבמנ םלשמ לעגשה םלענ אלהש יבד
 מ סשהעלעמ ןתבע דנה הזמ יכ סעלא לעלפל םתל הלע אלהל לכממעלעפשלמ גדאבמנהעליה דבמ הזל הגשהה ישפא
 לבא לעלעמ ןיחבהלל לב יכדל םדאה לא יעלתש אלה דבה הזל ׳ דלההלעלמילשה עילכעבעלאבמנה לעלפ לעמה דבמ
 זלשאיה דב לע יכ העא ישפנ יכיב ילמזמב דלד זמי הזל ׳ ללכ ריבדב הז ללכי אל יכ לב יבדל רשפא יא לעלמבע דבמ

 דבה ןמ מללכ עשבל ידהל דלה הז לכ םעל ךב בדל םדאת לכלישמ דאמעלדג ךעלהמ-דבמ מללכ דאמעלדג יקלא ה מא
 דלפס הזל ךישמה ןכ לעל־ךרדהל ךדלה לע לימ םה יכ ךממ׳לכשמנ ןהשעלארכהעלללעפה דבמ אלהש ךב יבדל ישפאס
 דכלע ןמלאה עלעמ יכ רלבעבל ן^ב תאינתעלמלהה דבמלעלמלשללעלעמ לעעלילמהעילנממעלעפשלמהעלדיביס
 ה דבכנה אלהה לעפהש לכל יכנ אלהש הללעמל דבכנ ימלחב בלשחל אלפנ לעפ לעלפלעליה דבמ םינפ במ לעללעפב
 השועה עלעמ לדיג לע לילי קפס ילב םילכה ללאש הרקי ןבאל בהזמ םיאנ םילכ האריש ימ למכ םלשל דבכנ לעלפמ אלה
 םיאנ םילכ השעש ^רלבה מאע ללאכ על־יג ימלחב אלפנ ילייב סיריילבמ םיאנ םילכ השלע לעליה דבמ סאל ׳ סעלא
 דליבה לפקישמ קלחי ימלת אלהש לזיבב לעלשעב לעלמלשל /^רלבהעמכח לע הילי קפס ילב הזש לזיבב האנ דליב ייילבמ

 ןכש אלפבלעלפ לב השעיש יליבק לבקל ןכלמ רמלחהעמהבש האילה הזש של סעלח יחלעפ חמלפמהאנ דלמ:זתלעפה
 טללכהיעלחפה ח בה עבטב יבדל לבי אלש סינלמדקה םימכחה לע ספלע לעמהב תבה דפסמ איה מאמב לטסיאעכ
 שלפעה ןמ סידללנהעלחפהחבברכדלילאררעלייכסשמאל ׳ הבקנל יכזמ סידללנביעללזסעלעיחפלשלפעה ןמ

 עניחפב לבא׳שלפעה ןמ סידללנ םהש עליג ימלחמל דאמ׳יתלחפ םהש רחא םמבע דבמ אלל חל ראשב יבלדיש הממ
 0 הזכ עליג ־ימלחב עליחה חכ ןעלנ אלהש לעלמלשל לעלפהעלעמ לע הימ קפס ילב הזש םהב בילעמ אלהש יקלאה חכה
 ל ־ ןמלאה לא ללדג חבש הזל הבקנל יכז ילבחמ דללנה לא המלד חל הבקנל יכזעליבחעה ילבמ שלפעה ןמ דללנ היהיש
 רלא הטלע מא ןלשארה דב לע ןידדבה ללא במ טפה ללא ב לע לנממ עלעפשלמהעלריביהעניחבב םשה חבש דלד ןכנ
 בח אל ׳ דלא /?)לעשב יאכנש למכ ילא םשב עכה ,סעלא הככיש םילדבנה םילכשה סללע איבממ לעליה לא זלמיל המלשכ
 'ימשהל ילאכ לכ ןיעלעלאינהעלארלנהלעללתגהל עלמייקתעלדיביה יפסל העיריכ סימש הטלנ מאל׳ילגלגה סללעל זמי
 ליחיש ידכ םלש ןפלאבעישאיב השעמ לכ םשה ידס ךיא ןיעל האינה רדסה רעסל ןיאב ישאעלייביהל השביה עללגהל
 ידמ'הנבלה שלדח ידס יפסל לכו ידס לעייח לכ לקשי ןלכלהי סירה ןיב ילחנב׳ינייעמ חלשמה מאל הזל חבה למייקעיל
 לע הדלימ הממהזל לעגידמ יפכ שיא שיא סלכ ח״בהל לפסה לאיבתה סלייקעבס להזש הלילהו סליה ידסל לשדחב שדח
 עללגהלעותבמנה םליקל הלילהו סליה סדחעהעבס והזל לאלבמ עדי שמש םידעומל חרי לגזדסעב לעלעמו יבליהעמכח
 עי לאה חבשל בסעלארלנהלעללודגהעלדיביה דבמ םשה חבש רדסל םייסש דחאל ׳'לאילכהעלריביה דאש אבמהל ץיאה
 םיה הז *לגלעיסע המכחב סלכ ה ךישעמ לבי המ מאל שלפעה ןמעלדללנהעלעלחפהעלריביה דבמ לי רחאה דבה ןמ
 חכ םהב היהיש ילכמ שלפעה ןמ קלדללנהל סיבעלסענהעלריביה ריכזהל ׳ מלעמח יפסמ ןיאל שמי םס די בחרל לודג
 המדא ינפ סדחעל ןלארבי ךחלי חלשע ןלבלקי סיפע לאל ןלעלגי סחלר ^סלע׳לסב לעכס הממ האריש למכ סנימ׳יאשהל

 הזל



 ב רמאמ

 צית;יהשכ מאל׳ שלפעה ןמ דלונה לע אלא םרפע לא לפשש דחא ןלאדכיס הבקנל יכזמ 'ידללכה לע ללפי אל ןלשלה הול
 עמג ימלח לאגילמלש ל;יזיב ליכלי ל:זימכחל לעלפה3ילעמש 5ימלהל3יישע התכחב סלכ ה ךישעת לבי הת הז לע יבדל
 ךתסהזלל׳ לעלפה^יחכח לע הדליש התת הזלעמחהלילמלש סהל זחכששלפעה ןת סידללנה חלה יתלח אלהש לתכ דאמ
 החתשה סהילע ללפי יבכ שלפעה ןמ תללנה׳ללפשהלאבתנה ללאב יכ ־יאכל לישעתב ה חתשי סללעל ת דלבכ יהי הז לא
 ה הת סיניש ליתאש הייש יעכ לז לזתי הז לעל ׳ סדי לעגזייכנש לקתכח דבת לישעמ סהש ייבעב סהב סשה חתשיש
 *לאבתנב חמשיש ל^ילתילשל סשה 'לעתנידמת ןיאש יפעאש ליאיב ללאכ לישעתב ה חמשי סללעל ה דובכ יהי תלא סה

 תללכ׳לכל סללעל ה דלבכ יהי ןלשל הזל לישעת סהש דכתגיינלשלה היבעה דב לע סהב חמשיש ללפי יבכ ללאכ^ילנקלחפ
 ןימב אל סלייק סהל ןיאש לדסענלעל;ילחפ שלפעה ןת עליללנה עלאבתנה ללאל יחבנ אלהש סללעל חנלת לתלקתב תלבכ
 ת הזב סשה חבשש ייה ׳ לניאבש ךידה לע לישעת סעליהב ןהב עיכנ לליתכחש דבת ןהב חמשיש ןכ;יי דבכ שיאב אלל

 5ילאיבת גישנש אלה דנה הזתל לעופהעלעמ סהב יבמש הללעפה ןת סינית בבחלאנתנהלעלפ לגזיליה דנת דלתזתה
 ^לאינת לעגילדלהלעישאדב שרפב היל^עיה הליחבה הז ילבעבל׳ללכ ל;ילהת דנת אל ;ללאנתנה לעופ ל״תליה דבמ לד ישה

 : רחא דנת אל הילגיל רקע סשהעלאינת חנלה דנה הז לעל 'אה תאמב לנבלזיכש'ותכ ןילאנתנל לעלפה סשה
 "דרקיגלשה רלקל סתחי שאה סלחכ דחא רבד אלא הנלשאדל סנעב לעפי אל ןית סינית ב סילעלפה כ קרג

 ןלנרל הריחבב לעופה אלהלעליכפה לללעפ לעפי ןימל ןלנרל הנלוכב אל עבטב לעופ איקנ ןיתה הזל
 רבד איה ןלשארק ןימה ךיד לע לנתת ךשמנ ישה לעופ היהיש סללא'הנ־ייש ללעב ךפהה לעפיו הנ־רישלרעב יבד לעפי
 גיי לאהו׳ שאה ןת ליפי אלש סלחכל רנה ןת דיפי אלש ילאכ הלועפה ןמ דיעי אל יעבטה לעופהש יפל^לוטבה דאלבמ
 ישכ לקלועפב יחיכה אוה לבא הרכהו העידיב רבד לעפי אל יכ יסח יעבטה לעופה יכ דלעו ׳ הלועפה ןת לדבנ רבד
 יסח אלה הנה ולילועפ ב ןכותל יחרכה אלה ש יתל ־הפרשל ןכלת לבקתה אנמ^י סא ׳!ןלדשגי שאה יכ ןכות לבקמה אנתישכ
 רשפא יאפ הזת בייח;יי ןורסח םלש לב אנתיש ילאר ןיא';יי לאהלךפהה ללעפל אלל א;הה לעפה דלנעל חכ לב ןיאש רחא
 לנתת קלחת היהיש יואר אלהש׳ארי ינשה ןימה ךרד לע לנתת ך0תנ';יי לאה לעפ היהיש סלואלךיתה הזת ו^יללעפ יהעס
 סיכ ללפי אל יכ הז סדוק לגילא הנמ היה אלש הת3יעב הת רבד לעופו הנמ לעופה'וית לע׳תאי נמא ןלניה סשש הזלעי
 לעפג־ימ כ'א היהיו הנלד לא הנמ אלמ׳נג־יסת 'לניה לעב היהיש הזת בייתגריו־דחא ןפוא לע אנתכ אוהש יבדת לע ןלנרה
 לעפ3ייס אלו הנ^קשיש יספא יא׳עי לאהו דחי לעפ^קתו לעיפ דנ לכת דחאה יבדה היהיש שפא יא יכ ל;ילוזת יונש לבקתו
 הבכרה לב תיה;יס שפא יא ישהל לעפעי וב׳בדתו לעפי לב רבדמ׳ירבד׳בת בכדלת היהי כ'אס כג לתנעת אלו ל^ילוזת אל
 ש יחא ןלנרה דנ לע׳ניי לנילועפ תיהליש רשפא יאש הזת בידימי דחי לעפ;יתו לעופ היהיש רשפא יא סגו אביש לתכ ללב

 הת גזיעב לגללא הנריש רבד לל רסח• אלנקי לאהו הנדנה רבדה יסח אלה הנה הנור לכ יכ דועל ׳ תנ;ישיש ול רשפא יאש
 רחאה ןת ל לא^יואנ ר^ אלהה רבדה עויהל סידבד׳בת דחאב ייחלב אוה הנה יחלבה ןכל ןכל סדוק ול אנתנ היה אלש
 רב אלל תריתבב'5יי לאה לעופ היהיש ילאי קאש הז לכת בייחנקיל להיחביש סדלק לילא •יחבנה אלהה יבדה יסח כ א אלהו
 י ית ונראיבש לתכ שמשה ןמ דלאה ךשמהכ אלהש יעבטה לעופב אלל ןוניב אלל הייחבב לעיפ לנניאש רחאל ׳ ןלניב

 א לבא'לנדו תריחבב לעופ׳נויי לאהש ב3יכש ימ יתיארו ;לעופגרילאהאךרידנהזיאלעעדאו ז5יי
 ךרדה הז לע לרתאיל ׳ סיתלדק לב סה ל בא לג ב ןהש לתכ סישדלחת ןלנדהל הריחבה ןיא
 ס לילי סירתאת לזרל אנתכו אנתנשעעב אנתיש רזגש סלדק ןלניב ןכל סדלק אלל לאדבס3קעב סללעה איב^יי לאהש
 היננחל ךלרש^י אלש שאה לעל ערקיש סיה לע ליישארב השעת סע הבקה הגעה יאנלי לרתאעעדה הזל בלךל סמעדש
 לרתאי הזלל סנה שדחליהניעב שדלחת ןלנר לאל סחיל אלש ידכ ןכ לימא 'גתאש הזה׳תאתה ןת האדיש׳לכל הייזעל לאשית
 סודק ןונרעלתש יפל לכשלישת דאת קלזת׳עדה הזל אנתנשלקעב סנה לזיויהל רט סודק ןוניב ושדחעהליעב ש דחלינ יכ

 איבנשליעכ סאה׳תאנו הליייהש ןתכ בושלק הלאשה ט הזו ׳ ןוניה לע אלו בלייחה לע הילליל בייוזמ איה הניינע ןבוישכ
 ליג תחאל זא תיב היה סאל ויחאל תיב היה אל לאעעה ללקלאת תחאל ודיב היה סתקה לנוניב סנה שדחליה וא סלועה
 היה הני סאו ןרחאל איהה ליעב הנר אלש יפל אלא סלדקה ןלניה ינפת היה אל ליחא אלש הת יכ סתקה ןלניה לטבלינ
 רבדה בשל ןוניה סש לטבלינ כ ח סדלקה ןלניה יזג ןכש יחא ליעה ולזיואת ויחאל זא ודיב היה אלש לל״או ׳ ללדלא רחאת
 פ לכבו סיסיה לכב׳תול בייחליי ןכל ׳ ללכי תט אלליעה ללילאת דחאל הני ולאש יזלא ןלניכ אלל בלייחב לעופ לליויה לא

 לנלנרב יזגנ ןכש רחאליעה לעלאב יבדה היהי אלש רשפא יאשל בוייחה דנ לע ךשמנ אלהש^ע לכב ונמת ךשמיש לעפ
 לע ^לוכי ול שי םדאהש יחא אילכה ת וילזיולועפב סלש רלימ סדאה היהי ןכ רבדה ס(^ל ׳ וליונשל ול ישפא יאו סורקה
 כי ול ןיאלדילאהו הניישליעלכב לנונדל ונפח יפכ ונבלל וא חולה ריחשהל תאלק ולאכ הלסב סיבפה׳כהת דחא לעפיש

 :בר דלע הזמ לאה'עחי סתקה לניה ןת יוזגה דבלב סיכפת בת דחא לע אלאלילוכי
 ת סדיק לעפ אלש המ לועפל ולקיא איבת לעיפב ןינע שדחליה לע׳תאי ונילנא ןוניה ןינעש יפלו 'ג קר1ג

 ךונרכ לז׳לינופ היהלקש רשפא יאש לימאל סשה לע הלודג היפ םיפוסוליפה תבד זלגיה שדחלדי



 'כ רמאמ

 חיבדגיע 5יל5זגזיעכ לעפיש שפ<י יא ח^יה דב לע לעפי אל סא יכ לכנ לכמ^תרןעה״ישיש לכ רקע אןהס סעעעדה זיז)
 כ אל)הרבה תעכ לאל הלפעה ליעיתי אלל הדלעב לאבס עלאלפנהל סיסנה לכ^לריקע לא)־למנה *למדקהבינתאה לא הו
 }־)שאר לכסלמ יכ הזל ילכשה ןויעה להרזגיס המל רעלס כג אלה הנה רל^יכ כזנש התמ הז גיללזל הבלשעיהל השעמה ןלרשכ
 סיניע רןהט איבנה תא הז רלבעבל׳תילנלרסחה ינימ לכ לנמת לקללסיל לבביליתלשה ינימ לכ לאבמיש ילאר^יי לאהש אלה
 דאכ ללאכ ךכ לשעל לכוי אלשימא למע לא טיביש לקחכ ןליסח היהיש,הארש יפל יכ לכלע אל למע לא טבהל ערכעלארמ

 לעלפ לל תאי אלל ישח אלה זלברב לעפי אלש ימש ראלבת אלהל ׳ ןלרשח אלהש התלדיש רכד םלש לילא סזילייש דאי ןיאש
 ה לעפ יכ היבעתב אלא הז מאי אל ריאי רנהלגזייתי ^יסהל *!ןלרשי שאהש תאכ סא יכ ׳ ןלשלה ןמ לקהבל תרבעהב אלא

 רנה קילדהל >ןןישב תימהש סדאה אלהל הריחבב לעלפל אלא עמאה ךיד לע שחליי אל רנב עיבה עיראתל ^־סב התימה
 יתלא ך ילשמה סלאה לע אלא הפירשה לעלפ שחינ אלתפרלשה איה שאהש י׳^עא /!ןרשנל שאב דגב ךילשמה קל ׳תיבכ
 פה לילא שחלית ק לעל ןלברל הריחבב לעופ אלהש יפלתמאת ךרד לע לעלפה אלה סדאה יכ דגבה ^רס ללפ תאנל שאב
 סדאה ןטד יפכ אלא ללעפל אלש לא ללעפל סדיב ןיא יכ סירשח ילעלפ סה שאהל ^ישהל ינכ סילעלפה ראשל׳ הללעפה

 לע רלשיתת לדגתי סא לב בבלחה לע ןזיגה׳אפתית׳לתכה סתילע תאש הינתהל ןזינכ לילא סילכ למכ סתל סהבלעלפה
 רלשמת לדגתיש אלל לעיפה אלה לב בביחה יכ לב בבלחה לע לעלפ יקהל ילכה להש ן׳זיגה׳אפתיס ילאר ןיא לד• לגל יפיכמ
 ץ ע׳ייתכ אל לק הטמ ירתכ תללקב לתלא ימירמ סהש לימיית לע לדגתיש אלל טבש /^ינהכתללקב לתלא ^ינמ אלהש ימ לע
 לעלפ סשהס ילככ אלא לניאש תאיל לנלביכ הרבעב ימע תדלרתל לעלפת אלהש בשלח היהש רלשא ךלת לע הז תאל ׳ דבכ
 >יןכח ילגב לגל יפא טבש רלשא ייה יינעה תלחתב תא ןכ לעל לתיכע סעבל ^נח ילגב טפשמתלשעל יתלא חלשמל לדי לע

 תמאה ד״ע לעלפ לניא ילכה יכ הימ הז לכ׳ גגל בלשחי ןכ אל לב בלל המדי ןכ אל אלהל לגל לנלנא יתיכע סע לעל לנחלשא
 לעלפ היהיש ילאר ןיא רבד הז יא לאתלאנמנה לעלפ אלהש ישה 5ע תאישכ ןכ 3על ןלנרב ילכה עינמה אלה לעלפה לבא
 לאהמ דבכנ יתלי סדאת היהי ןכ סאשתלשעל אלש לא לשעל סליב סתללעפ ןיא רשא סירשחה סילעופת ךידכ סתיא
 לל שיש יתש רשפא ךאיהל ׳ תז לעתללכי לל היהי אלתי לאהל לנפרסי אלש לא דגבה ^לישיש לעתללני לל שי סדאה יכתי
 פה תללעפכ תי לאה לעפ היהיש ביילחמ אלהש יאלבמ אלה הזלל ׳ לילע ללכי סדאהש הת לע ללכי היהי אלתבבתללכי

 ללדגה קפסה יתה סללאל :סיתלשה סילעיפה לנלבא סהש הייחבהל ןלבית דב לע ילעלפה טהל סיתלשה סילעלפה
 דה ןיממ סהב לעלפ אלה ישא תייתבתל ןלביה ליה סא יכ ךילה הז לע אלה ןלבית דב לעתי לתללעפתליהל בייחתמה
 א ןלביה ןיממתי לניבי ןיאש יחא לבא לעופב ילנש לשדהיש לנימאש קפסה בייחתמ היה םדאב ישא תייחבתל ןלביה
 יל לנתמכח ןיממ סניאלתבב סה לתלכיל לתמ;.::יכ לתפל לתלכיג לתמכח רחא ךשמכלנלבר יה לוטב הזמ '*יקי אל לנל רשא
 איה לבא אניש למכתלמבעה לע ^סינ יכד הנני־׳לתז לע עדמתל המכחהש למכל ׳ לננלבי ןיממ לניא לנלבי ןכ לנתלכי)
 המכחה לילא סחינש תממ ןיבנ אלל סלעהק׳ילכתתמלענ לתמכח ןכ סלעתה׳ילכת סלענ לתלמבעש למכל לתלמבע ןיע
 לע לעלפ לתלית קללס לנממ ןיבנש ידכ אוה ןלביה לילא סחיבש תת יכ תאנ ןכל ׳ ךפהה אלהשתלל־שה לנממ קלסל אלא
 ש למכ זיביה דב לע ינממ ךשמתש בייחתי זזללתכ לתללכיב תי לתללעפ יכתלתלכיכ סירסחת סילעלפכ בלייתה דב
 סלעהה תילכת סלענ לתלמבעס למכו לב תיתלמבע איהש יפל איה ךאיה לנלבר ןיבנש אל לבא ׳ סימלשת ילעלפב סהש
 לכ ילב בלייחה דב לע לעלפ לניאש לנממ ןיבנש ידכ אלא ןיברב לעלפ אלהש לב׳מאנ אלל סלעתהתיל^ת סלענ לניבר ןכ
 סדלק סדאהתא עדלי יתליזמ הנתשי ךאיתל ךבישכ ׳ הבלי לא הבלי אלמ הנתשי ךאיהל׳מאתל לאשת סאל ׳ ןלביל הניכ
 י ד י ןיאש תאת שכ לא אלא הזמ ט}תהל ךרל ןיאל קפס ילב תיפלחתמתלעידי סזש לתליה תעב לתלא עדלי *תליה לא יתליה

 תללכסה דאלת לילא שחיל הללדג הייפכ לא אלבתס לא לנב תשדחמ איהש ךירכדנשה לב שדחתש לנתעדי ןיממ לתעידי
 לתליה סדיק לעדיש התמ תלי לתליהתעבהשמתא עלי אלל סללכב אלא סצלעב שדחתמה לכב יבד עללי לנניאש תאתל
 יחא בשמכ איה לתעדי ינ מאנש ינא-י ־ייתל־הל :תל^תשמ׳לעידי לב מ־י אלש ידכ סיכפההתא עד;י לניאשל לתליה יחא לא
 ינלברל לתעידי ןכ סלעההתילכתתמלענ איהלתלמבעה לע ^סלנ יכד הנניאל לתלמבע ןיע איה לתתכחש למכל לתמכח
 התלא לעפיש ןיתבלתללעפ לעלפ אלהש אלא סהמ ןיבנ אלל םלעהה תילכת םימלענ לתמכח יחא םיכשמנ םהש יתלכי)

 לעלפ אלהשתי לב תאנ ןלברו נללכלתללכיב׳עלפה אלה חבלשמ ־תמה לעלפהש אבמנ לנחנאש רתאל ׳ רחבנ יתליה לעלעק
 ס רחא ילנש לב שדחמ לניא אלתה ןוביהש עדנ לבא םה דניכ םהה ןלביהל הנללכהגישהל חכ לנב ןיא סאל ןלביל הנללכב
 לא הבלר אלמ הנתשמ ןוביה לעב תמה לי הבשחמהתלחתכ לפלנ הזה קפשהתליהלל ׳ לקחב ןל־יסח היה ילנשהש עדנש
 בלזעי בלרק לתמהבלהלאיק לאבמהב׳ה לשיד היעשי תא לנבתכש ךידת לע קפסה הז*םיריתמ םיאיבנה אבלית הבלי
 סכיתלבשחת יתלבשתת אל ט הזל ךמסל חללסל הברי יכ לניקלא לאל להמחריו ה לא בושיל ליתלבשחמ ןוא שיאל לכרד עשי
 ויהש יפל יכ לרלאיבל סכיתלבשחמת יתלבשחמל׳כיכ־ידת יכיד לתבג ןכ קראמ סימש יהבג יכ ה םאנ טיד םכיכרל אלל

 כ׳א לתיזג לטבזגיס הבלשת השעי םאש תלמיש עשרה לע ־לזגנ סאש*רשפא ך״א יימלאל לרלד ינב לילע םיקפסמ



 כ רמאמ

 אלס זימי לנח)יה לא עשיהעא שינעהל ה5לר ן^חמה ק ססה תנגקשיש יספא יא)ה5)ר לא הנ)דמ הנ;ישמ לאזי היהי כ״א
 מ אל יכ רתאשכ הזה קפסה ריתהו׳עסרה לא הליעגמ הב)ש)יה ןיאשירתגאוטפשמהסיטילחתגיההזדלבעכלדשינעהל
 מ י/ילבשחת אל יכ יתאציי לב ןלבי ילגס שיש עעדה לע הלעי הבשחתה ;ילח3יבס יפל יתללכ׳טל סכדילבשתת י^לבשחמ
 בר ןיב לדבה שי ןכ ללכ דחא ןיתת סגיאש לכ^יעידיל לנקעידי ןיב לדבה שיש לתכ יכ'לגל יכיד סכיכיד אלל סכי^ילכשחת
 בג ןכ ץיאת סיתש להבג יכ תא זז לענילילהלל ׳ ללכ ןלימד םהיניב ללפי אלש דע לניכידל מכיד ןיבל לננלביל לנלבד

 סיהלבג *הינפשכ אלא ־יחאה ןת הלבג דחאהש סייבד ינש לע תלל רשפא יאש עלדי יבד אלה יכמל סכיכ־ידת יכיד להבג
 םס םהילע ללפי םהינש יכרילאה ןת תיבג ךןילי שאהש נס לתכ יגיילעלחפב םיפלחניתס אלא יחאה ןת תלכגיחאהל
 גקב לפש יתאהל םיתשכ הביגה קילכ^יב הלבג דחאה םא לבא רילאק ןת הלבג *:זילי ^אזיש אלא םיהלבג םהס תלל הבונה
 םהילע תאנ םא לבא הזת הלבג הזש תאי אצ הביה אלל טעת אל ללכ הבלגה םש תילע ללפי אלש ן׳יאכ לפשה לדילכ/יב
 ה לעל הבונה םש ללפי םיתשה אלהש דחאת לעש יפל ללכ ןייתלדל סחי םה׳יניב ןיאש תלל הנינ יחאה ןת הלבג דחאהש
 לא ךרעב ליכידל ליגילבסחת םהש לקכה תאי ןכל ׳ לפשהננילכגיב איהש יפל ללכ הבגנה םס ליפי אל ץראה אלהש ־יתאה
 ת לעל טצחיתב הבלגה םש ללפי םיתשה לע לבא ללכ תבלגה םש םללכי אל ץראלל םימשלש לתכ יכ לניכרדי לני^ילבסחת
 ןיאש תללכ * לנניעידיל לניכרדל לניגילבשחת לא ךיעב לגקעידיל ליכרדל לינילבשחת םה ןכ ללכ הבלגה םש ללפי אל ןיאה
 םס ללפי אל הזלי־ללכ העידי איק5י אל לנגיעידיל טלחלתב העידי ארק_ןר לניעידי יכ דחאגלס םללכי אלל ללכ שחי םהיניב
 הביגה םשב דחאגלסת סניאשב יפלח^י לבא דבלב ר^ידמפב לפלזיקי אל יכ הרבעהב אלא דחאכ םהינש לע העידיה
 'ללכי אל הזלל לפשה םס לבא ללכ הביגה םש ללפי אל ןראה לעל הביבה םש ללפי יתשת,לע יכ ןראתל םימסה לע׳ליאנה
 ןיכרה םת !!)א יכ יתעידיל ינ^יעידי ןיב שיקהל ןיאש לתכ לנלברל לננלבר ןיב שיקהל ןיא הז מעבליהבלגהגלס לד חא גיס

 ןכ ׳ עלגלשהל םסגה דרי רשאכ יכ׳תאל הז לא ךישמה זזלל * לילא דנש ביתי אל^י לנלבר הנה לנילא ילנש בייחי לכב ־ישא
 יאת ןפחה לא התלד לניא יקלאה ןפחתס תללכ י1יבפח ישא^יא השע םא יכ םקיר ילא בישי אל יפת אבי רשא ייבד היהי
 תרליש התת הזל לנלב־י לשעת לדיב בכעת ןיאל פכ ע לעיפה לא אבי יקלאת ץפחה יכ לעלפה לא אבי אצ׳יתעפש ישלניא ה
 ילנש לבייחיש פעא ללכ לקחב ילנש לבייחי אל הזלל לננלברל לנבפח ןילימ לנלברל לבפח ןיאש תללכ ןלברת ןטע יאבל אבס
 םלש אלל גיי לקחב ילנש בייחת הז ןיא כפע אל ׳ ןלברהל ןפחת דב לע השענ יקלאה לעלפתש הזמ עידיב הלעיל לנקחב
 :ראכל לכ יביס הת הזל חבלשת ידיליה לעלפת אלהש ןלבי;הנללכב לע: פת םש לילע ללפי הזלל ןו־יסח
 יכ הזל ׳ לעופה ;ראיבמ לע גללרלתלגיישארב 3רשרפב תילגיס הליחגית ךכל יכ*את*ליאתב לכיאב רבכ *ד קרפ
 ת לא ס;ילא איבלתה לעיפה לאיבתלע היאר שי לעלפה לא תכה ןמ ייבדהגזיאיבית םש יכזנס התת
 בב לעלפ^ילאיבמ לע תיאד שי^ייסארב יתיגשש םהל םיפלחגית םינמזב לעפת לא םגיחיבית רכזנש התמל ׳ לעפה
 ביחח ;יעב לאבתיס רשפא היהש יפ עאל לגיתכח הרזגש הת יפכ םיפלח;ית םין*עב*ירבדה לעלפ אלהש ןלביל תנללכב
 הב רכזנה שכועהל בסהל הללכב הילכיה םייקתק הזב יכ ןלברתל הנליכה לעגילרלהל סיפלחעת םיזליעכ לאבתנ םנמא ל
 בלט רכס ן;ריל)'לכל׳יעשרת ןת ערפתל ידכ אצא גדא״יכהל ללכי היה דחא ליאתב אלז׳ללזיאס להזל ׳ הלעתל לנבגיכס לתכ
 3רזא לכשל ענק לע^ילריביה ןיבקל סיס^יעבטה המידקה לע הרלי םיפלחקת סיגייעב לב לאבתנס ילסב םגל םיקדבל
 ח תיזגס הת יפכ לכ אבתגיס רשפאש תגי)תילש;ריל^ לע אבתגיס דכ תעבט יפל,הל ;ילאגהלקלחרהגיעבגלאבמנ ןהת

 :הזה ןינעת לענללרלהל ביט יכ םיקלא אריל^יישאיב השעתת דחא לכב תחנ הזלל לנלביל לעלפהיגימכח
 הללחה'לחיבת לע ינמע^יפלת איבהל לכלי לעפה לא חכה ןת םירבדה ;יאיבית הזת שלחה לילע דיעתש הממו

 עה לא חנה ןת אביס הת לכל לעפת לא לאביל חכב ליהי םיניינע ןאכב סיס הארנ לנחנא׳ ךרדת הז לעגיי
 םיגיעה ןת ;יעב חכב אנתכ היה אל ענלת ס5ס םס היה אלל לב חיבלתה הית^לאס׳חדכהב לל הבלח איבלת ללשיי לעלפה

 א תגה ענלתה ריסה רסא הנה רסלהל לעלפב דיתע אבתי חלס ענלת לל היהל לב לחיבלת היה סאל• דימע לעפב היה לבא
 ל לא לתבעת ענלתל םא היה לעלפב איבלת בסל חכב איבלת היהש אלתה איבלתתל'לעלפה לא חכה ןמ יבדה איבלה ־ישא
 סמ אבתה בייחי םינשה ללחת דחא לכל לעלפה לא איבלה אלהה סחיה אבתנשכל לעפעתהל לעלפה ןיב *ידענ היה סחיל
 יחלבת רשפא יא תזלל־עילכע יעלב לח ךלי אל הזל ינשה חלהה איבמה לא ריסמב תתי ןכל סחיה איבת לא עגלתה ייסמ
 לרשפח לב שיש התלעלישפחת לכ תיתעמנחכ לב היה םאש יפל'ללכעלינחכ לב ןיא לעפה לח חכה ןת יבלמ לא עיגיס
 היהיל יחאה לע םיירשפא ינשה דחא חירכי לעלפה לא חנה ןמ יחא איבלת לח ךיטביל חגת* חלס ישפאל אב תיש רשפא
 ךרסה ןמל ׳עלאיבתה ביילחמ אלהל הב־ייס תת הסעי טלספת לנלביב אלא ללכ ענלת אללעלינחכ לב ןיאש תיבלתה יתאה
 אצדכנתל לדבנ אלהש ראלבת אלה תזלל *עלאיבתה בידחת היהי אללעלרספא לב שי רמיח לעב לכ יכ יתלח לעב היהיש

 *ראבעיל /ןג לניאס ראבעהל עי הלצאה אלה לעפה לי תכה ןמ סידבלת איבלת אלהל ללכעלרספא לב קא ישא



 ב רמאמ

 *־י&א לדבנהל ל3לע דחאהל הלע דחאהגיליהכ אלא ןינמ לב לכשלי אל לדבנ אלהש המש יפל דחא אלהש הזמ בג יאבעיל
 בייחעיל ל^ילנזכ הלפכ לעלאיבמש יחאגילאינמה יישפא אלה לללעה יכ לללע לניאל חיכהב הלע אלה ללכ;ילרשפא לב ןיא
 פא לב היהל ןמז נחללז ןמזב אבמכ היה ןמזב עלל5יה ללהיה סאש ןמזב^ללגיה לל ןיאש ראב^יי ןכ סגל'דחא אלהש הזמ
 אל 3יגמלשהעילכעב תמלש ל^ללעפ היה^יש ישפא יא ־ישח היה סאש3ילנליסחה ןמ קללסמ אלהש כג יאב^ייל׳גזילדשפא
 5ילנל־סחה ןמ קללסמ אלהש כ'א דאב^יי ללעפ סימת ילבה מאש למכ^נלמלשה ילכ^יבגרלמלס לי/ילללעפ לכ האיכ לנחנאל

 סישרשהל סשה זילאיבמ דלאיבב הרלמהדפסבלזכית איבהש יעיביהגיפלמהחכ לחכ סשה^ילאיכמ לעעפלמה הזל
 : לכבעכש למכ^רישאיב^ישרפב זמיה לילע אבש אלתל ןליעה סע םיכסמ ינרל3י)יפלמ אלהללנממ וכיפעגקסמה

 בה קלחה5ילח/גב לז סבמיה םאיבה סייכ ליע סייחא סי5יפלמ לילעשי םשה ןילאייזמ אלהש הזה יקעה ה קר^
 ג״פלתהל :קדלב יעלבתמ ןהמ קדלכה לע ןייעמה דיעהל ידכ היבקב סעלא דלכזא הילמה יפסמ
 לעלא הדלי אלש הממ הזל <!)לסלליפה חיניש למכ הדידעעיחבנ העלנעעלאיבמ לע ילנב אלה לז ביה השעש ןתמ ןלשאדה

 :אלההעפלמהעאבהב לנקסעעה אל ןכלל בג הז לע דיעהל ללכי שלחה ןיאל שלדחב םינימאמה עיקלאהעדה ילעב לכ
 ראכענ אל'ושסרא סשב ידקה המדקה לע ילנב אלהש יפל דאמ שללח אלה לז ברה איבהש ינשהעפלמה ס^ואז
 אלהה רבדה ןמ קלח למנע ינפב סהמ דחא אבמיל םירבד במ בכרלמ רבד אנמישכ יכ מא'הגיעמא
 אלא לאנמי אלש בייחמ סעלאיבמ היה אלש בג אלהה בכילמה רבדה ןמ ץלח חרכהב דחאה עלאיבמ בייחעת בכרלמה
 ע ינפב םהמ דחאעלאיבמ כ א היהי םינפ םלשב דחאה יעלב אבמנ םהמ דחא היה אלעיעבעה הילבבל ימלחב דחי
 שבדהל ץמלחה ןמ בכילמ אלהש׳יבגנכסה אנמישכ הזב לשמהל׳ חיכהב יחאה אבמי הנקל בליחה ילעה לע תילמ למבע

 סיבכרלמ טד סייבד אנמנ לנחכא ימא ץלאזה המדקהה יחאל'לדבל ץמלחה אבמה חרכהב בייחעי לדבל שבדה אבמיל
 עעלנעמה אלהל ללכ עיני אל עעלנעמ אנמני לעינישעעב סעללזמ לעעלנעיל םעללז לעיני םהש לד עעלכעמל עינממ
 'ידקהש יהה מדקהה לע ילכב אלה פלמה הזל:ןלשאיה עינמה אלהל ללכעעלנעי אל עינמ אנמיש חיכהב בייחעי׳ןלדחאה

 יכ לדבל דחאת אנמיש לדבל דחאה אבתיליייכד 3מ בכילמ יבד אבמישכש בילחמ לנכיא יכ" יעמא הנניאל לטסיא םשב
 סא אלא יתהעללזב רבדמה אבמי אלל יבדתה עללזב לדבל יחה אנמיל יבדממל יחמ בכילמ אלהש םדאה אבמי יבכ
 הז לע בישהל שיש פעאל׳ יחה רדג אלהש שיגימ ןלזנ םשג היהישעללזמ לעפב ליכשמ לד לדבל יבדמ אלה׳אלמהש מאנ
 ה לבא׳ גאלש יח לא יעלנ יח לא להלב י ח מאע ללאכעינימעיחא הילב למע יבתעה עללזב לדבל אבמי אל יחה יכ מללל
 מהל עינמב ןכ ןיאש המעיחא הדלב עללזב לדבל רבדמה אבמיש ביילחמ לכניא הזלל׳ תבל אבתי אל חללסמה עליחה
 <:ןלגת אבתיל שפנל -:ןןנמ בכילת חמכה לא יחה אבמתמ המ דבב הז לע קללחל ןידה לעבל רשפאש ילבעב׳ עעלנעמהל
 רשפא יאש קז ח ינליע ישילש יחא עפלמ איבהל הזתעפלמה לע ברה ךמס אלל לדבל חמבה אללעליחה אבמי אלל לדבל
 יעלב ןלכ ליהיש סא םיקלח גמ סב ןינעה ענמי אלעלאבמכה 'םא :םש לז אלה׳עכש המ יפל לילע קללחל
 5יאזנ דספנ אלל הללה יעלב םעבקל דספנ הללה םהל םעבק לא לדספנעללה ןלכ לאעלדספנ אללעללה

 ליהיש דקשל׳ לדספכעללה עלביעלאבמנ שלחלגישנ לכחנאש עלדספנ אללעללה יעלב ןלכ ליהיש יקשל־עיחרכה הקללחה
 שפא היהלעלאיבמה ירשפאעלאבמנה לכ לית דספההו הילתהעחע לפלנ אבמנה לכ היה סאש יפל עלדספנעללה ןלכ
 איבלמ סס ןיאש דחאעלאבמנה ןמ ־יבד כ''א אבמי אלל סילעה לעעלאיבמ חידכמל איבלמ םס היהי אצל סלכ לדספיס
 ענ אלל הללה יעלב אבמנ אבמיס חרכהב בייח3יי׳ סיאבמנ סעלא הארנ לנחנאל סידעה לע סעלאיבמ חירכי םייקמ אלל
 עלאיבמה בייחמ אלהל׳סרלעה לע םידספנה סילהה סייבדהעלאיבמ חירכמה אלה ללכ לב דספהעליספא ןיאש דספנ

 למבע עכיחבב אלה םאל׳לעבסעכיחבב לא למבע ניחבב ביילחמ לעליהמ הזה אבמנה סלמי אל יכעלאיבמה ירשפא אל
 איבממה אלהלעי הללאה איהל המבעעניחבבעלאיבמה עביילחמ לעבס העיה לעבסעגיחבב אלה םאל־ הולאה אלה היה
 הזב דאמ קזחעפלמה הזל־ דספנ אלל הלה לכניא אלהל רבד אבמיס ישפא היה אל לעללזל׳ םידספנה םילהת םייבדה לכ
 יהעפלמב לעופ לא ןיכידב סיאנמכה סידבדהעליה דבמ אללעיחיכה הקולחב םשה עלאיבמ לנממ דאבעי יכ שלידה
 הזמ יכ דלע מאל ׳עפלמה יכת עדי אלש ימל אלאעקולחמ אלל הייחד לב ןיאש לילע ברה מא ןכ לעל׳ לנבעכיכ ןלשאדה
 'גיחכב׳יאיבמה ביילחמ אלהש המ לכל למבע תניחבב לאיבמה "לחמה אלה הולאהש לנראיב יבכש /?ןיג היהי אלש בייחעי
 'לאיבמה ביילחמ כ'6 היהי אלל לעלאיבמעבס איה בכרהה הכה בכילמ לכל םיינע במ בכילת ^יג לכס יפל <ליג לגיא למבע
 אלהש׳ללקב יאבעי הזמל*• ^לגב חכ אלל ^יג לניאש יאלבמ אלה תזלל סעבכרהל ויקלח'לאיבמב יללע לעלאיבמ יכ למבעב
 ה בלייח ןיינע םהמ דחא לכב היהי חיכהכ יכ הבכית םלש ילבמ הלסב לאיבמה בלייח סייסל אבמיש רקסה ןמ יכ דחא
 שפא יא׳לאינמה ביילהמהס לכיאיבדבכל םיינע במבכילמ׳לאיבמה יילחמ בא היהיל לעלדתלדבלי לב ןיינעללאיבמה
 הנסמ לל שי הנעשמ לכל הנעשמ ןמזהעחע לפוכ לכעליהל ןמזה עחע לפונ לניאס כ נ יאבעיל ללכ הככ רה לב היהיש
 לב ויהי ןכ סאש דחי הכעסמל הנשת כג אלה היהי אלל לעלא הנסמעדחא הבס לל ןיא למבעעניחבבעלאיבמה ביילחמל

 ל ראבעיל ׳ בכרלמ היה ר הנעסי לב ןינעל הנשי לב ןיינע םיניינעה ינש



 ב רמאמ

 בייגתמ כ א׳יהי אלל לנתשח אלמיש 55יל5ז לא וישנמ היה זלישת לב היה טאש לנליסחה ןמ קללשמ אלהש ןכ טנ יאכגקיל
 סי 3יפלמ לז ביה איבה לנב5יכש למכ לילע ךימסל דאיל^ימא אלה טא <ג}א הוהגרפלמהל לגקללזמ אלא למבעכעלאטמה
 כ ןכ לעלגהישאיב יפב הילעב יכזכש המ טע סיבסמ אלהש יעל הז יגפלש קיפב לגבגזיכס ןלשאיה פימה אלהש יעיבר
 הלפקה 5 ■לפה יפשמ דה הלאשב ישלי ןבא לילע ולישש לכאבמל ןליעה טע טסמ טגייילע לעליהל לכחנא ועלא לגבתכ
 תבענלעיקללחמ אלל הייחד לב ןיאש לילע מאל לז סבמיה לילע ךמסש ינלייע אלהש יפל הזה בהעזפלמה לייחא לגבעיכל
 ה רקעב עד לעב לכ להנימאיש ילאיש המ 'ו קרפ טיעמא יעפלמ ינשב שהעלאיבמ ־'קע כ ח
 יבמה ביילחמ אבמנ טללעב שיש אלהעפלמ ב יאבגינש תמ יפל שהעלאיבמ אלהש הזה
 ב יללע לעואינמ טלייק ןיאל טעלאי:מ טלייק לבל טיאגלינת לכעלע אלהל לל המלד אלל הלע לל קאש למבעבעלאיגליה
 ש ילאיש המל ׳ תבעש טיקיפבעפלמבעמאמנש המלעיילייב הנבה ןעלנ ןיינעה הזלעי הללאה אלהל לעללזב אלל טהב
 מב אבמנ עלמ ןכ טשני לא ידג לל שיש המב עיילייב הנבה ןעלנ סשליה לא דדגעש למכ יכ אלה הזה יקעה ןמ ןבליש

 לעללז ןיפל טיב שיש ימבעה לדבהה אלת למבעבעלאינמה בירחמ לנימאל טיאבמנה לכ לללכשגזסכ אלה הזה טלקמב
 ^ בלייח דלאיב אלא סניא סייבדה דאשל^לל המלד יבד אלל לל הלע ןיאש סהו הזל טיכשמנה טייבדהל ס;אבמנה ןמ
 שמ אלל דיג הז״יא מאה יפל לבא״עי לעלאיבממ ייילביש שפאש המבעידלייבה הנבהה טלשעש ידכ למנעבעלאיבמה
 זי ךןנךמש למכ המכסהב ליאלשנ לכ לע מאעשגלס הניא אנמנ עלמל לידבמלגוסמ יבלחמ ידגה יכ ידנ לל ןיאעי אלה יכ
 אהעלאינמה יכ המכסהב לעללז לעל גיי לאה לע אבמנ מאי אל יכ לעללז טע להללכיגיס טללעב ןיא יכ ׳ ןכעליהל גלסק
 לל ןיא|קללזעאל}יילעלאלללכיג5ס לניאאבמנהשיחאללעלאיבממ י^קעלאבמנה יאשעלאיבמלעי לילא אלה יעמאה
 עלדעי אלהש׳ללכ דבלבעועללזהלעעלילמעללמ סה לל הלס אלללל המלד ןיאשעילילע מאנש המ הזילבעבללדבה
 לפעע סי הזה יקעה ןמל סעלאיבמב יללע לעלאיבמ ןיאל לעללזעלאיבמ טהל קאל לנמתעלאיבמה לנק טלבש סיאבתנה
 לל ןיאשלעלמשגהעקחיהל עתחאה טהל ךלעב יפלכ ולאכ ןהמ דחאבניפלכה לכש ןלסאיה מאמבלנינמש טישיפ דה

 יזןעעסמל שה׳לאינמ יקעל בייחעמ אלהשלניינעמ׳אלבמעלדחאה סללא^עלנליסחה ןמ קללסמגיי אלהסל ןמזבעללעה
 ע טיניינע ב חיכהב סתמ דחא לכב היה יעלי לא טינש אלא דחא תיה אל סא יכ טיעפלמכ לניאיבש ךידה לע לנממ
 מ ןכ סא היהי אלל לעלאיבמ עבס לעבכיה העיהל בכילמ ןכ טא היהיל לעללזמ לדבלי לב ןיינעלענאיבמה בלייח ןיינע
 ממ ^עעסמל שהעלאיבמ ךיעל בייחעמ לעלית בג יאלבמ ^יגב חכ אלל לניאש טללאל ׳ למבעבעלאיבמה ביילתמ
 עפלמ לא בישד לעלאיבמעבס לעבכיה הנה בכילמ לכל הילבל ימלתמ בכילמ טשנ לכש יפל הזל ׳ כג ךידה הז לע לנממ
 ג אלהש תמ דבמ סשגה לבא חיכהב הילבל ימלחמ בכילמ טכג אלהש המ דבמ טשג לכ ןיאש מאנ סא <^אל'עלדחאה
 הממ אי מאמב בעכ דשי ןבא בגל הזב םיבלמדקהעעד תיהש למכעמ׳אהל ידגכ דחא אלהנ ללכ הפכיה לכ ןיא טשג
 טלש ילב ןפלא לכמ דחא יימימשת טשגהש מאיל טיתשגה לכב עיחיכת הבביה ןיאשל*לטסדאעעד להזש עבטה יחאש
 היה הז יפלל טשגב תלח איהש עינימת הילבה דבמ קי הניא טימשגב שיגינס הבכיההש כ ג סס מאל ׳ ללכ הבכ־יה
 יכ הנית לל היהיל חיכהבעילכע לעב היהיש ייחתי טשג היה טאש אלא דחא לעליה טע טשנ הולאה היהיש מלל *ישפא
 שנ עיני אל םשגהש דלנר ׳ לנימאש למכ תמלד לל ןיאעי אלתלעילכע לעב לחכ תיהיל טימשגה יאש לא הזב המוד היהי
 ת עינמה תיתיל סשג היהי אלש לנממ ץלח יחא עינמ^ לא ךיטבי עעלנעמ אמ סאל להעינישכ כ ג אלה עעינעישכ אלא

 ^ןעעסמנ סתעלאיבמ יקעל בייחעמ אלהש בג יאלבמ ןמזבעללעה לל 'יאש סללאל ססגה אללעלאיבמת ביילחתה אלהה
 ה אלש יחא אבמנ תיהיל לל סדלק היה ןמזת יכ טיאבמנה לכעלע ןכ טא היהי אל ןמזהעחע לפונ היה טאש הזל לנממ
 עבעיאיבמה ביילחמ היהי אל הנת דימע ןמזה טע אבמנ היה טאל לכתעלע ןכ סא היהי אלל איבלמ לא ךיטבמ היה
 יחבנ היהי אל סא ןכל לעללז ישפא יאש יעלשמ יעלבה ךשמה אלהה ןמזה היה םאש אלא ןמזה אלהל יחאב אלא למבעב
 יבמתיהלןלדבעללעת ולהיהסאללכבלעלאיבמהביילחמ לנניארדעההירשפא'אלהש המל דדעהעליספאלבהיהי
 'לנליסחת ןמ קללסמעי לעליה יכ לקנב כ'ג •יאכעיל ׳ למבעבעלאיבמת ביילתמ היהי אל ןמזהעלאיבמב יללע עלאיבת
 אלא למבעבעלאיבמה בירחמ ןכ סא היהי אלל לעללז לא ^יטבמ היה יסח היה טאש יפל שהעלאיבמ יקעל בייחעמ
 לכשמי׳שהעלאיבמאלהשןלשאיהיקעהןמיפעעסמסהש׳נרמאשסישרש׳דהןמ ן קרפ • יעללזב
 המכחכ טייאעהעי לנממ קלסל ביילחיעלדחאה אלהש לשאיה שילשה ןמ יכ ׳ טיבי טיפנע
 עי אמש דתאל׳למבעה לע 'יפסלנ׳ייאע םלכש יפל טהימלדל עלבידנהל הילבגהל

 אלהש׳בה שיסהמל׳לדחאה יקלסמל ילבי׳יבייחמ טלכש יפל יייקמ אלל׳יימבע׳ייאע אל ול ליהיש ספא יא ןפוא לכמ דחא
 א לכס׳ריטנהל׳מיקנהל התמסהל בבעהל ןדיחח למכ סלכ׳יימשגה׳ילעפזתה׳עי ליממ קלסל יילחי לגב תכ אלל ףיג לניאש

 • לב נמיל׳עבב לחכ׳יהיש׳יילחי ןמזבעללעהעי לל׳יאש אלהשגה שישהמל׳מב חכל לא !!ןטל טשמנ'יימשג לילעפעהה ולא
 ליממ׳יעפשמ סלכפיתא יכ׳לאבמנה ןמיבד׳לסל׳לימדהאללימשהלב׳לפיששפאיאהזללעבלעלמלשלעב״בעללכי

 תרכהב



 כ רמאמ

 (למרק אלה סשדחמ אלהס רחא*אי:זממת5יי לאתל ןמזבגזיללגזיה סהל שי3י 3 סתכס *חאלעילכק לעב סחכ היתיש חיכתב
 מא ןכל ׳ ילא קלשיש יקלא ןיא ןלתדק ינאש יחא תללכ יקלא ןיא ידעלכמל ןליחא יגאל ןלשאר יכא*ל3יכה תאש להזלגיב 3)
 ה ןת קללסתעי אלהש דה שישה ןתל ־ 'לגל הלא איב ית לאיל סכיניע סלית לאש שתק תאי תלשאל ינליתד3יית לאל לעכה

 התעמו : סהיתלדל ;ילאלהל^יללכסה לתכ ןליסח לב התלדיש יבד לכ לכתת קלל ביילחיגזילנליסח ה
 כג לניגת] אלל ׳ ןלשאיה יקעה ןת שעגיסת 'ישיש דה ללא לנינת אל התל ךילע השקיש ילאר ןיא

 ל אלל לדבה אלל גיס לל ןיא 'ןיי אלהש לגיגת אל התלל דחא אלהש לנינתש לתכ ישיש סהיתלדל יחל ללכיל תכליל סכח לןיליה
 'לתלשב סלש)יי אלהש לנינת אל התלל ׳ ^יגב חכ אלל י^לג לניאש לנינתש לתכ ללאב אכליכל גןרשת לניאשל ךפה אלל התלד
 ע ללא לכ יכ לכבןיכש התתןיראלבת הזב הבלינגיה יכ ןתזבןיללגזיה לל ןיאש לנינתש לתכ ךליב אלהשל5יתא אלהשלןיבב
 'לנלרשחה ןת קללסת ןיי אלהש דה שילשב׳יללכנ׳היתלדל ללכיל תכלרל יחל סכח עי לןיליה יכ לנב^יכש ישישה ןת׳יאבלי׳יפנע
 ןיי לל ןיאשל 'ןילתלש סהש סהב התלריש ייבדה ןת הזב אבמכל ןלגחל סלחיל ילבנל דיסחל ןתאנל ישיל קיד4 אלהש ןכל
 שישל הגןישת לניאןיי אלהשל <!)לגב חכ אלל ךלג לניאש התב׳יללככ סלכ סהיתתל סלקתב לניאשל תיקת א ל ןית אללגלס
 אלהשל ׳ ןיבל הנןישת ןתזהןיחןי לפלכה לכ יכ ןתזבעללןיה לי־ ןיאןיי אלהש התב׳יללככ סלכ סהיתלדלעבבןילתלש לל
 סשה 'לאיכת אלהש ןלשאיה-יקעב ללכנ ןיתאעי אלהשל ׳ןילדחאה שישב׳יללככ סלכ סהיתלדל ^לש אלל התלד לל ןיא ןיי
 לניניא ךייב לןיליה ןכל ׳ ןיתאה סש ילאיבב אביש לתכ לןיללזב אלל לתבעב יללןי לןילאיבתןיליהןיללז יבד לככיא ןיתא יכ
 סיניינעה לכ סיגיןישת׳ישדש דהללאת ללכבל ׳ ה.עב אביש לתכ׳לתילשהןיילכןיב׳יאכתנה לכ עיפשת לןיליה יןיללז יבד
 ינפב העביאה׳ישישהללאת דחא לכ יאבל בישנלדנתתקלסל סיילאית סיניינעהל לילא יסחיןיתהלןיי הללאב סילןינה

 לל לסחלייש ישפא דכ הז יא לע ןיי לאל לסחלייש סייאעה ןיינע הלחןי יאבנל לתכע
 ןילתבעב ילבי בייחי אל ליןילללעפ דכת יבדה לב יאלןיש יאלןיהש ןליע טעתב יאלבת אלהש התת *ח קרפ

 סינית ינשב יאלבת הזל ׳ לפלתןית ןילבי׳לללעפ דחאה לעלפה ןת לכשתיש!ישפא יבכ יכ ללכ לעלפה
 לשבןיל ןיבק איפקןיל׳ייבדה ןיבק ךיןיע איה יכ שאה לתכ בטב לעלפב ךלביב לעלפב סאל עבטב לעלפב סא ילעלפה
 םיניינע הששה ללא סהת לאביןילפלקזית ןילחכ השש הב שיש בלשחי שאה עבט עדי אלש יתל׳ ןיבלןיל י׳חשןיל ךלישןי}

 יש אלהלןילרחשה ךפה לעפי לב ןיי רעל * יחשי לב ןיינעל ךלישי לב ןיינעל לשבי לב ןיינע לב אבתי יכ לניתאש יפלחןיתה
 דחא לעלפת יכפהה לאבתיש ישפא יאש תאייבאיפקיל ךפהה לעפי לב ישא ןיינעל ךיןיי ןיינע לב אבלייל יבדה ןיבליש
 ןילללעפה לפלח/עיל׳ייבדה ללת לכ שאה לעפי סלחה אלהל לב שיש דחא חכב יכ ןיבי שאה עבט עדיש ית סללאל ׳ לתבעכ
 סדאבש יבדמה חכה יכ ןלביב לעלפב אבתי לתבעב הזכל־שאהןילתבעב ילבי הז ביחיש ילבת סילבקתה ךלזימה דבת
 רלןישל ילפןייל עיקילןילניד תהגיהניל׳לכאלתהל׳לתכהה הנקי לב יכ׳לפלחןית לללעפ ללעפי דחא לןיליה סע ןלביב לעלפק
 סדאבש ־יבדתה חכהש׳תאיש ית ןיא יכ טלשפ דחא לןילית סעןילפלחןית לאןיליכפה ןילללעסת לתעןילבי הלאכל הנביל
 יןרלללעפל * *:גניההל החיתבהל הנזהכןנלפלחן>תןיליעבטןרלללעפ הנתת לכשתי הללכב ןיישלנאה שפנה ןכל׳בכילת אלה
 לבא ׳ ןיבכילת ןיישלנאה שפנהש תאש ית יפלסלליפת ןת אבתנ אלל ׳ יבדתה חכהל יילעןיתה חכהןילללעפכןיליינלבי
 הז איבי׳ילדבנה ילכשב לתבע ינפב הלכשהה לעלפל יחב שניהת לעלפל חתבב לתבע ינפב החיתבה לעלפ אבתנש יפל
 ןיחאןוישלנאה שפנה יכ ןכ לניאלןילשפנ שלש סדאבש יאפליה ןת ןיבק לבהכש לתכןיבכילת תיסלנאה שפנהןימת בלשחל
 א ןילתלקת שלשת הזל לשת איבהל ׳ןילבא'יפןיחיןיפב לז סבתיה לןילא יאב יבד הזלןילפלתןיתןילללעפהנתת לכשתי
 'לתלקתה ללאת דחא לכש יפ עאש ייאהל שתסה חיז יחאבל ייאהל חיית ילא חיז יחאבל יאהל ינת קלדלה דחאב םילפא
 תמ רלחאל התידק ילבל המכסהב סהילע׳תאנ ילאת סשל לעפה לא חכה ןתןילאיה איבלתה יבדה אלהש ילאה לב אנתכ
 החימבה חכ לנניא סדאב׳יאבתנה שגיתהל החיתבה חכ ןכל סתיןילבסןיניחבב יפלחןית סהןיללש סהיןילבס ןיאש יחא
 סע ישנה שפנתל ילתחה שפנת לכשתיש לתכ ןההןילללעפה הנתת לכשתי םדאה שפנת לבא חתבבל חב ב סיאבתנת
 ןינעה הז ןבהל לייכד ךלסכ דלע תאל׳ דבלב סשה ךל^ש אלא סבבקי ןיינע ןיאש סשדלע'תאלןילפלחןימ סתעייבסש

 הארנל : סס לכ״ע ןילייןיתא יןילבןילעדלןילקחיה לנתת לבייחד׳יפסלפןיתה ןת תבית לב ללשכי דאת אלפנ אלהש
 יתל ןיליינלבי ןהתל ןיליעבט ןהתןילפלחןיתןילביןילללעפלנממלכשתידחאאבתנאנתיש ישפא יבכש ללאלייבדת
 יש יתל ׳ןילפלחןית ןילביןילחכת לכשתי סנתאןילביהןילללעפהס בלש־חי סדאב ישאןיישלנאה שפנה ןיינע ןיבי אלש
 תנידתהל ינללפהןייבה הנב אלהש סדאב תאנ לב ילבי ןיא טלשפ דחא אלהש סעש ליכשיל יבדתה חכה קינע ןנלבזייש

 וכשמי ךיא ןיכי ללכ בדמה חכה לתבעב ילבי בייחי אל הז לכל'ינולפה המכחה איבמהו הנידמה שבכל הבייחהל׳ינללפה
 לעופה קחב הז אבמיסשכ לנלבא ישא׳ישללחה״ישחלתה׳ילעלפב הזאבמנ סאל׳ לפלחהתלביןיוללעפ דחאה לעופה ןת
 ןילבדןילללעפןיי לנממןילכשתנןיליהגישנש יפע״אס תאנ תזללן־דיינלביהל׳ליעבטה לללעפה לכןיבס אלה ישא ןלשאיה
 ה דבת סיפלחןיתה ייאיזיה ללא לתכב ססה יאןיל סינייעתה לבא יןימס הת הזלו ^לבי ובייחיש התת הז ןיאןילפלחןית
 ב ד היהץ לתכ דחא לבקתכ סאל יחבןיליתה חכל חמלבב החיתבת תכ לתכ יפלחןית ילבקמב סא לפלחןיתתןילללעפה

 /׳/ _ן>1.ןו4נ^ ד/־י*<



 כ רמאמ

 לניאיס לעפה דצמ דא^ל סזיאכ למצעב לעלא דא^כ סא ^א יכ תאצ הז ילכעבל ׳ לנתמנחמשמנת^ילללעפה לע סיילמת
 לכל צייחה אלהס לנתת ךשמנה לעפת^יניחבב יח אלהסב ל5ילא לניא^ישכ יכ לב רבי בייחיש המת הז ןיא לגממ ךשמנשי

 סייח ד^ת למעש טלפשנ לנממ םיכשמנ סי־חה סיאלד לנאש יפל יכתלל הנללכה יכעי למצעב ילבד הז בייחי אל םייחה
 דלאהשטלפשנ כגןכל׳סייח ילקמ ךמע יכ בלעכה ימאתכ יח אלהשב להדא5ינם*המ אלה־הזלל׳ ייחה לכלגחליחה ךישמהל
 לעפה לא חכה ןמ עלארה איצלמה אלהל ילאה עלארל תכה ןעלנה אלה יכ •ילא אדנ לדיאב יכ סיאלר ל:אש דנמ למע איה
 עמשי אלה ןזא עטלנה ררלשמה תאש המ "דע לנממ׳יכסמנ ם/׳מה דנמ לנלנא םהש טלפשכ לכחנאנילימלשה לכב ןכל•
 לנממגילכשימנ םהש סיאלד לכאש^ילללעפהעעחבב םכח אלהסב להדא/ינ יבכ ךידההזלעל" טיבי אלה ןיע־ינלי סא
 5ילללעפה לכ דנמ'יפלח3ית ידא3יב יאלעי יבכהזיפלל יהמכחה ללנא אצמה לע ה־די הזש ללדג ילדטל האלפנ המכחב י

 םיסחי דצמ סיפלחעמ ייא^יב דאלן־/י דבב ןכל ׳ למצעבילבי הז בייחיש ילבת לנממגזדכשמנ ןעלא הארנש;ילפלת^מה
 'ה קלחי׳בל ירבשנל ה בל־יק ל^יכת תא לנתמ קלחי לא םדאת לא בלרק םשהש נש למכ5ילפלת/ימגקל'פרטצהל םיפלח^ת
 סדלק אלה ינא'ה ה לחאש לתכ לנתמ קחרעת לא םשה לא ברק5ימ אלהש 'דאה דצת אלא קחל־יהל הביקה ן״אש סיעשית

 אטחש רחאל ססה לא דחא סחילל שי אטחיש םדיק יכ דאב אלא )יי לב ילנשהייאש ללכ אטחש רחאל אלה ינאל םדא אטחיש ־
 לברעתלל םעפ ןביאר חיזמלל םעפ לנתתילזידל םעפ ןב־א־יל בליק׳להס ןליאה לתכ לנתלי קחר^מ להשרתא שחי לל שי
 בייחי אלש המת הז יכ סהבאצליכל ןלדאל ךלמל לעלפל רנלי אלה "ישהש תאש לא • ןבלאיב אלא ןליאב ילנשת ןיאל םעפ
 לעבל יל5יפנ יגן;ילשל ךלנח יבאל ןלעמש חאל בקעי קב אלהש לב לנימא ןבלארב ילבר בייחי אלש לתכ לתצעב ילנש לא ילבד

 םה לבא ןבלאר לע לתצעב-ילברה ןיאש ׳ ןבלאיב דבמ סיבייתת ןזילכ סייא^י קפס ילב ללא לכס ילכה לעבל ילסק
 דתאסלתכ׳ילפלחקתלניחבב סיפלחעת סייא^יבראל^יי ןכל ׳ םהילא ף^י^סיסלא םהילא סחליס סייבדהדצמ םירא^
 דחא ראל^ול הצי לב דתא דאלהל איביש לכלילב דחא'אל3י לב סישמלל הנילכה ןיאש ללכי לא םכח לא הצלראלהסעי לא3
 םילגלגה איב לב רחא ראל;יל עלדלסיה ארב מ דחא •יאיח לכ שיש תאנ אלש לתכ ארבש המ עדי לב רחא יתלעל ארב לב

 ׳ לנימאש למכ דחא לעלפמ לכשמיגילפלח^יתגזיללשפללא לכס םישנאה א״יב לב יתא דאלעז םיכאלמה ארב לב יאלגיל
 ןיצלר אלהש תאנ ללעפל הצייל ללעפל עדילדעפל לכלי אל םא הללעפ יחא לעפיש לל רשפא יא םלס לעלפ לכס יפל לבא
 יפלחעת 'יראזיב ־סשה ראל;ייס הת אנהייכידה ללא לעל ׳לב י?בר לבייחי אלש לעלפב ;דפלחעמ^ילניקב ללאל עדיל ללכיז

 סיפל־יצהל סישתיה דצמ לא םמצעבעלפלחנקמה^לליעפה דצמ סאל םילבקמה דצתגזילפלחעמהתלשפה דצמ סא
 3יה ךרד להזל ׳ יקחב םיד_ןינת םלכלת לב ילבי סיבייתמ םניא ללא״לכ יכ׳נפלח^חמה^ללניחבה דצמ לא םהילא לרטניש
 ת הז :^גה למצע דצמ םיפלחומ סירא3יב םשה דאל״יש יספא סא סללאל׳ ת לילאלסחמש סירא;יב סיאיבכהל ה-יל5יה•
 דחא ןיצע אלה לבא יאל/ימה םצע לניא רבדה לב ראל!5ייש ראו^^יה ■ י ט׳־קר^ • י: העב לילע ־ייקחנש הממ
 ע היה םאל׳ ייקת ןינע םאל יתצע ןינע םא היהיסת טלמי אל יאלמה ■ ״יי ״ יכ'׳ הזל ׳ סצעל עיגמ
 א םדאה יפ םדא אלה םדאה ךימאכ אלה לכא םצעה לע ׳!ןסינ יאןק הז קא רבדת יח אלה םדאה ךיתאכ ימצע ןינע
 קחלרי אלל׳סצעלע־גמ ןינע לניאל יאלממה םצע אלה דאעה יכ םש דלאיב אלא לעא הזל״״ידבדהלמיליחהמיליז יבד לניא
 םינינעה ילבילע חיכהבלרמ אלתלמה ילבייכתמצעה לע ייןסלכ יבד לניאס יתא׳יהזכראלגיב סשהדחלמיס
 ד סללאל יחה;ילמגזיכבה לע ילביתלמה ללא לפיסלי^אל שיגית ןלזג םשג לנימאש לתכנזילמצגיהגזינבת דלאיב םה לבא ^
 ?ב אלהש לע דחא יבדב אלל ׳םדאב י־בדהלמיייחכ םצע לב םהש לע^ סידבד ינשב׳ישה יאלגזייס ישפאייאש עד;יש דאי
 הזיאב יאלעי יבכילבא ׳תשז^יפהתלנ^חכ טלספ׳מי אלהש לניאיב דבכל םייבד במ בכילמ יסה היה "כאש שנע קלח
 ה סצצל ־^במ ימצע ןטע ראלגיה היהישכ אלא אבי אל הזל לב איקנה םשלילאיב אלההיאלנקה היהיש ךיד לע ־"איגי'

 תאיגמהבי לחת םשילאט אלה הז לכשדלמנהעמאתאלהלתאטמה׳יילחמת אלה ןלשארהאיצממהסינשי למכ ראל/־׳מק'.
 הרקמהש יפל אזל׳ת לב דאלעישמ ענמנ אלהש ־יאלבמ אלה י״יקמ ןינע יאלגיה היה םאל ׳עמאה םש ילאיבב אביש לליכ
 )אלמצעבמיחל טצעה סליק לציאל׳ירקתה אשלנ םצע׳יש׳ההז יפל היהד למצעב דמיע לנניא זי-קמה יכ אשלנ לח ךרטני
 במ בלרלת״^ש־ה״כא היהיגינאיצמה בילחת סצעהל אצמי אלש ישפאל אצמיש יספא היקמה הנה סי־יקמהמללזכ אלה

 ע עלאיצמה יישפא אלה׳ש דצמל הלעתאטמה בדחמ אלהש-דצת היהד ׳תאטמה/חשפאל זייאטמהתיחת םי-יבד
 גיללזב לעלמצע בליחל למלייק ןיא סאל יישפא יגילב ףולח זז למצעב דמלע םנע לתיה םע דתי לללעל הלע היהיל לללע

 מילאיצמה יביילחת׳יאצמנ ינש ":א תיהיל׳לאיצמה יילחמ לתא אשלנה םצעהלגילאיצליה ביילחת "בא הךימה הנה ?ךימה
 רשפא יאש רא^בלי אלה ןכ לעל לללטב׳אבנקנס המת הז לכל היקמהל םצעה םהש םיינינע ינשמ רב;חמ דחא אצמנ לא
 רלאיבה דצלע ליהישהת אל "ישהמ סייאתי קילס בייחיש קממ הזל'יירקת-אלל ימצע אל יאעסישב "יסה יאלחס

 ה/ל ׳ ד־ידה הז לע לליזמא יאכעי "זהנה המ סייאמי לל לאנמיס בדחמ אוהש םללאל ־לנ־ימאש למכ יתמצע בליחל
 "ינא•) ׳ תאטמהביילחמתלתיזילט׳לנבתסס׳מיפלליהיפלעלדיה ןמאלהיכ



 ב רמאמ

 ןבלאר זיית םאש ןמנעה לע ^שמ ראל;י •יכד לכפ תחאהפ׳/רלבמ אלתל ׳ 'לאיפמת "לחת היהי חל בל״אשדחא היהיש ילאר
 'אל^יש שפא היה אלל זבלאיעלהת איה תחאהש יחא תחאב ןליאהל סלסה דאןןייש ־ישפא היה אל םדא אלהש התכ דחא

 4ןשלנ רכדעתחאהש יחאל'לתפעה לע ^סלנ ןטעןילדחאה קפס ילב לבא ׳5יחא איהשב התכחה אלל דחא אלתשב ןבללה
 תאי דפ הז יא לע ראבנש ך־יפ דבלב סש רלאיכ אלהש הת אלא לנראיבש לתכ ראללי םלשב ראל3יי אל ^הלגילתפעה לע
 חבנש דקאל׳ לי^דיללעפ לפת ;יי לילא סיסחליתה *יראשיה ראשכ לנניאגיי לילע תאנהעלדחאה ןינע יכ דחא אלהש עי לילע
 לעמאי סנתא דחאה סס 'יקר^ :}יילילא לסחליישרשפאדפהז יאלע סיראפיהיאשלע יבדנעלדחאבהז
 לבעב יפלחיזית יבר םישיא לע דחאה םש ללפי הזלל ׳ לעללזת אפתנל הלדבהל דלחי ז;ילנ אלהש יבדה
 א הפשל דחא םע לתכ ייקת ןינעה ל/ילא היהיש ק ס/יללזת ןינעה לגילאב ללדבלי םדחיי דחא ןינעב םיתיכסת ס^יליה

 ס^רליהל דחא יגנ םהש םהב תאנ סיישלכב רל-יחסהל ילאעתשיבגזידכירקת דחא רכדב׳יתיכסת ס;יליה רלבעב יכ^יחא
 'לשלנאב דחא ןלעתשל ןבלאר יכ תאנש לתכ י^לתפע ןינעה עילא היהיש ןהל׳ קללזת סלידבי ייקת דחא קנעב׳יפתעשמ
 ן־יינעה היהיש התלכל־גלללזת סלידבייפילתפעדחא׳ינע םהבןיליהל דז^ה סס םהב תאי יכ ;יליחב דחא סלסהל סדאהל

 ןכוליה םע ןבלאר לע י;רמא ד;ילי דחאה ןינע היהי הזלל דחאה ססב י^תא יפילי היהי יפילי ס^קללזת להדחיי דחיתה אלהה
 רסכהלעתאנה דחאה אלה הזת יפיתארקמל׳ רחא םע לע חלה רשאת שלחל םיארנ קתב'יפלתןית סיבי'ייבאתבכרלמ
 'יגשלת םניאל פידיפה השקיש יפל יפלחפיתפיתלסית בכרלת אלהש עע א'יקלחה התדפיתה דחאה יבאה לא ספעה לע לא
 א הילפהל דמלתה לת לקלחל רשפא יאש סלשפ ה דישיה דחאת םשב הזת יפיתא יפיליל ׳ דחאה סס יפילי םהילע קדפי שלחל
 ת םסב יפיתא יפיליהל ׳ חטשה דחאה ססב יפיליא יפיליהל דיפנ סלחבגשלת סהת דחא ןיאל לכשב אלא בכילה םהמ ישא
 תלחה לא טלשפה דלסיכ הבסחתב אלל לעפב אל םהילא ךפילי יייבדת יבלחמ לכיאל דבלב דחא קחרת אלהש לקה דחאה
 ןיא תמל דפיללז הזב לל ^חפ אלל יאי^תנה לכמ הזב לדבמ טלשפ דחא קחית אלה לבא חליהל ךרלאה לא חטשכל הילפה)

 דחא לכ ארקי 'ינטק םיקלח לא לילא ז}תךפש 5ק לכ קלחיל "שי לאל יפישק לא קלחי יככש יפל הילמגפילדחא לקה פיתחא
 'יאפמנה ןת הפיללזתפילדבנ איהל בשחמב אלל לעלפב אל קלחפי אלש הדלקנה דחאת ססב לנתת יפיליא יפיליהל׳לק םהמ
 ׳ םירחא׳יאפמנ בפתב הל לפפיפיס׳יש יחא הרלמגפילדחא הז ןיא הז׳לבעבל ׳בפתפילעב איהש אלא יבדב לפפפיסי אל)
 לפילאיפת ןיאש אלא יאפמנה ןת יפיללז הזב לל !!ןפיפ־שי אלל בפמ לעב לניאש ייפסתת דחאה אלה דחאה םשב יפימא יערליה)
 ס ד1סמה ידג להזש׳ידפשתה׳ידחאת תלאת בי ןלבק הבשחמהגיסע יככ הזלל ׳ תבשחמב אלא לעלפב יפיתאפילאיפמ

 לפיללזמ לעלפב הת אפמנל 'לדבהל דלחי ןחלנ לכיאש יחא הדמג תתא לניניא הז ^אס יאלבמ אלה הזלל תחאה ןלבק אלהש
 אפתנל לפיליזס המ 1כמ הלדבהל דיחי ;ינפילנ ישא איה תרלמגתפילדחאהל׳ לנתת׳יבר םידחא ללכשליס יספאל יאפתנה ןמ
 יבדב יפיללז למע ףפ1תשי אלש אפתנ׳יאפמנב ןיאש'חאל׳ לל התמ לפיללז למע לכשליס יספא יאש לעלפב אפתכ אלהש תמ
 פיעזיתאב לפיליזס המ לכמ לדבלת היהיש דחאת סס מלע ללפיש ימ סללעב ןיאש יאלכמ אלה ישתפיללז יבד לל הלשי אלשל
 'לאיפמה משפאב הזל הז לפפי^סילפיגאטמה יישפא לפיללז׳יאפתנה לכלפילאיפמה 'יילחמ לדבל אלהש יפלפיי הללאה אלא
 ןיהיש יספא יאש לניאיב יבכ יכ דבלב אפמנת םשב 'יפאל ׳ 'ייבדה ןת יבדב אלל תלאיפמה במיחב לל <^פיגזי^יש ית ןיאל
 כ אל׳ םסה -!)לפיסב לגיללז לעל׳פיי מלעיתאי פילאיפתהסל ןפלא לבת םילש סרייפל לכשל רשפא יאסלפילאיפמת יביילחת ינש
 תאיפילפימאב דחאהש ראבפיהס יחאל ׳ יבד םלשב לילא הלשי אללאפתנ םלס לל ^קפיסי אלס הילמגפילדחאפיי לפילדחא
 י אלל לל התלד ןיאפיפלמב למלאיפתפיתאפינש׳לאיפתת ביילחמש ראבפיהל יבד לילא המדי אלל לילא הלשי אלש אפתנה לע
 יבליית ןיינע אללילללש ןינע אלה ללאכפיי לילע ׳תאנה דחאה דאלפיש׳חלבת אלה'יניינעה ןמ ןינעב אפתנ םלש לל ףפיפישי
 לפיליה פיניחבבש למכ יכ'ללכ ׳ דחא 'ה לניקלא׳ה׳אישי עמש׳יפב תילפיב ראבפינש להזל׳פיי ללילתפעב ילבי בייחי אל הזלל
 לל ןיאל לכה )ילע לדבל אלהפילאיפתה ביילחת שיש בייחפיי לנבקכס ןלסארהפיסלתה אלהל׳יאפמנה לכ איגתת לר לניקלא
 לל התלד ינש ןיאל דחא אלה לתפע דפמ ןכ ׳ לפיללז סילגלע סה סלכ יכ תלסאל ינליתדפי ימ לאל׳יפיכת׳מאש יתכ ה זב התלד
 ןינע אלה׳פיי לילע׳מאנת׳לדחאת ןייעש הזביאבפינללאכל לנבפיכש ינשהפיפלתהלא זמילפילאיפתה ביילחת לפיללז ןיא)

 : פיל^־ענ-ית לע י־־ןסלנ ראלפי לנניאש יפל לקלתפעב ילבי בייחפיי אל הזלל יבלייח ןינע אל ילללש
 ספיללזב תמלע׳יאפתנ לאל׳ סתפעב׳ידתלע׳יאפתנ לא׳יקלח ינש לא הנלשאר הקללח לקלחי׳יאפמנה 'אי קרפ
 'ג סתפעב׳ידתלעהל ׳'ירתחב םפילאיפתספילרלפהל סיתשגב׳ידתלעה׳ייקתכ סה ספיללזב׳ידתלעהל
 פילספנה 'גה קלחהל׳יתסגכ פיללגיה םתל ןיאש׳ילדבנת'ילכשה'3ת קלחתל סהבספילחפ יפיליה אלתל 'יתשגה׳אה קלחה'יקלח
 'ילדבנה'ילכשה ןמ׳ללעפתל סשליהנלבקפי ןה יכ׳ללתהה ןת תת ןית׳ימזמבפיללפינ ןה יכ ללאינס ןיב עפנמת קלח ןתש

 גב ייביהס יחאל םילדבנה סילכסהל םימשגה ןיב תגרדתבפילעפלתת ןתללאכל סיתו:1נב סשלר הנסעפילהגלעפפיל
 פילטישפתפיילכגיב דתא לפילית םע הנלסארת הבסה ןת ילכיה רשפא ךיא יאבנס ילאראפתיס סחלתל לכסלת סיאפתנב

 אלה לנמת,דברהאפתהןפלא)
 ג ד



 ב יסג?©

 ? ירישעה)סיריימש סהמ טהל חיכהפ העס^י יא הרשע טהס סימסגה ינימ אצמנ לנחנאש יחא ט ךידה הז לע אלה
 סימשלדל סילעלפ סהש עלשפנל םימיג סתל שד סייק סה סיימימסת טהל חריה לגלג יעלקמ ךל;י3 •ישא יתלתה אלה
 ל5ילאכ ןפלאב סעלייח לנקזיד חלה יניינעלידסי סלידלי ןלפבל סהןןיליטנל סהיגללעלננזיב םהש הייאיב גקיאיצמכ

 • סהח סיידלסתה סייבילה סיגישמ סיליכ&ת וכייח סהש מאנ ןכ לעל יח לניאש ית יחה יניינע ידסי אלל סנימ.סליקל
 זיילכ^יב טלשפה ה^לאינמת העיפשה הנלשאיה הלזיקהה יכ תאנשב אלא טלשפה דחאה ןת אנתיש יספא יא ילביה הזל
 יהגללחגחהאלהל *סשגבעבטלת אללסשג לנניאללמצעב דתלעאבתנאלהש ןלשאיהגללעהאלהדחאלכשעלטישפה
 כשיש התכל );ילתגיה ייאל לליצע ןיא ליכשי יכ לכשה ינית ינש לב שי יכ המ דצב ילבי לב לכשמ הזה לללעהש יפל ילבית
 לעליה דחאה תיכהב םיניינע ב לב שיש לתצע 3יא ליכשיש התבל יחא לכש לנמת עפשלי טלשפ אלהש לגקלוךןיהת לכשיש
 ת עפשלי לציללזב הלגינ לגילאיצתש יחא לןדתצעב עלאיצמה ישפא אלהש ליכשמ לציליה ינשהל טלשפ לכש אלהש ליכשמ

 שפנלנמתעפשליבלשח לכשלת אלהש טלשפ לכש אלהש למצעמ לכשיש המב יכ לתינל לנלגה שפנ לנממ
 • גייתמק העלנגיה עינתה קלחה לגלגה סייג לנתמ עפשמ גילאיצתה יישפא אלהש לכשיש התכל ^ לגלגה

 ׳ךידה הז לע לגלגה סיגל יליייקהיבכלמי לגלג שפנל ישילש לכש לנתת עפשמ ינשה לכשה ןת ןכל
 יתקה לכשה זמל לתיגל קדצ לגלג שפנל ישיתח לכש דה ןתל'ללייגל יאמכשלנלג שפנל יעיעי לכש עפסלי ישילשה ןת ןכו

 * לגלג שפנל יניתש לכש זה ןתל• לתרנל התח לגלג שפנל יעיבש לכס׳לה ןלד'לתיגל םידאמ לגלג שפנל ישש לכש ישימחה
 לתיגל חייה לגלג שפנ אלהש׳טה לגלג שפנל ייישע לכש טה ןמל׳ לתיגל בכלכ לגלג שפנל יעישצי לכש חה ןמל ׳ לתיגל הגיכ
 לעלפה לכס להלאיקיש אלה תזה ירישעה לכסהל• סס יסא׳לשפנה לכל חייה לגלגציזיציס הת לכ יתלח עפשלי ירישעה ןתו
 ^לחצייש לתכל ׳ הלעל לללעה (^לחגיהכ גילפלחצימ סהןןמלע ןימהל חרכהב ןימב'יעלזיגית ימרגת ללא לכש יאלכת אלהו
 לכ לפלחעי ןכ לללע יחאהל הלע דחאהש צילפלחצימ סהיגיללע 'ליהל חריה לגלג רלילחל חריה לגלג ןיחציס הת לכ ילדח
 גמ תלעמל אלהש תת ישאכל׳צייבלבשה העלננקתלצייילדכה הנלתציב אלא יבדב לפציציסי אלל יחאל סהת דחאה 'ילגלגה
 חל ^סלנ חייב ילאה היה הזלל׳ (יתב אלא שיאב סייק דילבל דספנ.תטתל אלהש המל דספנ צילבל שיאב סייק חיית לגלגמ
 לשלציסיש יספא יאש יפלל״ידספנ יעלבת שיאב'יתי״קהירבדה ןיבליידספנל דהה ייכדה ןיב יעצמאכ אלהסצילילהל רסחנ
 תייה לנלגציחציש תת לכ •יתלחב לעלפה אלהש ירישעה לכשב ללשלגישהת דמע תילכע יעלב לא לללעל הלעת הזה קנעה
 לכת עפשליש לנימאש סילללעה ללא דלדסל ךיד יפכש •דבעבל ׳ סללעה רס לזי ןלשלב ארקנל לעלפה לכש איקנ הזלל
 רזיא לללע עפסלה אל לעלפה לכסה אלהש ירישעה לכשהתל לגלג שפנל למצעת דתלע לכס אלהש דחא לללע סהת דחא
 שת לניאל עפשלת אלהש הבקנכ הז יפל אלה יאשנל לגלגה שפנכ יתלחב התמיקש שפנ אלא לתצעב דמלע לכש היהיש
 אהע לארשי עסנכ יציב הל תא גלז ןבעענ אל ילל גלז ןבציציכ לכל ע ש לבי הב קה יפלציכש היתא לחאש אלה עיפשמ
 " ירישעה לכשה אלתלעעפשת אללציעפשת איהש הדת לע זלתדיס הידי תבקנ ןלשלציבס תיתא סיתאב הנה ךגלז ןיע
 סילללעה לאךיד ׳ ינליחאה סילכש זה ןת דחא לללע לא עישא־יב ימימ סמ לכ לסחיי הלבקה יתכחש יפל עכש להלאדקנ

 לא סתת דחא לכלסחיי סינליחאה זהל ספענ לניאש דלא סצדא לאךייל ינזימ יבד סה סינלסאיה גהס 'תאדעלריעס
 ןלרחאה לכשהש לרליאיל • צדלשלעשההציבש לבל ילללעה קיחא אלהש יפלציכת ירישעהציא לאיקילציישאיכ יתיזמ סלי

 ת הבעבש תמל סשה ינפל התע־יעכציבש להלארקיסצייייסעי הריפסה אלהל לעלפה לכשה אלהל ירישעה לכשה אלהש
 דע הנמת עפשלמ היהיש ילכשה ראשב 'לתש לתכל למצעב דמלע לכש יהיש יחא צתנ ללכגלזעב הל היה אלל׳ללשלעשהה
 כ הנקנה לכשהש תללכ ךנלזציכ אהעי לארשילדכנכיציבעי ה בישתש ליייתאל עעפשת אלל עעפשלמל הבקנכ איה הייאסנס
 'ידיסחל סיאיבנה ליתש למכ סיריתחה סייבדה לכ לע ללשתד םייקלתצעב דמלע לדבנ לכס היהי תילעה גילעצמאב
 פסה ןמ לאציילכעה ןתלללע לדבנ לכס אלה ללאכל סיעפלתלע^לעלא הילצית דצ לע ה:קנה לכזסעלעצגיאב ישדחת
 סה ןת סיתיתצילקעה לכתש יפלציבסציאיקנ הריפס שיש ליתאש תלבקה יתכחצינק ייבד יפללעבס עאךלנה הריפסה
 ל עירישעה הריפסה אלהש ,עלכלת אלהש לעלפה לכסה דיב חכ ןי/יש לעציתלעךעת היהי הניב איהש תישילשה הריפסה
 כ אלה ןכ סאלציל־ייפסה ןמ סיסדחנימת םילרבנה סילכשת לכ דיב שיש למכ יחא לדבנ לכש שדחל דנסימ לולע אלה
 ב יכ םידלמ.לכה לימא לנבעכס הזה ןיינעה לע זלמרלל ראשל התלד עיפשתגלז ןב אללציעפשלת׳ולכעבשלגדציבכ
 סעבשעחרקנת הדמה ןמ לללע לכס סדאת הנק הדי לעסצילילהלציכשב הנענ יכ רתללכ לארשיל תילע הנמנציבשב

 'ליאכש לנמיה צילטנציכסיאצלתבלעבסב סדאבגינצינ איהש לזראסתייצייה התשנה איהלזל לתצעב סייק יבד אלהש
 שי ינב תמשל בלעכה רתא לארשי ןיבל סשהקב סללעצילאלצייי-כעבש העיה הז רלכעבלספנ הדבא ימ שפנדתכס
 יקלאה רשקה ןמ הת רבד התלאב יאשהלעצילאציכסה יכ לילגל סללעלאיתצמא^א־ישי ןיבליניב׳לגלגיכסתעא לארשי
 ןנשיש יע סשבצילקכדהל ספכלעיחצנה החלצהה המלאהגישצי אלהת רשקה די לעש לשיחכהל •ישפא יאש המ הכ ישקב

 ליעל )הז הנת ;יירב עלא להזל עבטתציא ציכשה עא סייתלשה הדיסח



 'ב רמאימ

 דשי ןפאל שי לב(^ל ׳'יל<יב׳לרשיהימ:ח5*כק)לז סכמיהלאניס ןבאגקעד יפכ תכ5שאדןל הבסה זמ'ידבדת5דלסל5יםהב
 ןימאמה לא י3ימא ילטגימל ידכ'יכאלמה'לאי:מ'ומכאס יחא לגייא בלזכא טלסלליפה ימלדקנחעד אלהל הזב^ידחאגקעד

 /י^טיספהגל'לכ)יב טלשס דחא לעליה סע ה כלשאדק הבסהמ ;ילפלחנקמה גקלאבמכה ילביל ייכדה ללסל3יסי ךיא
 הנה ס^לאינמב׳ידלמ לכ:ס ספש הזל הילכיה ימכחל׳יפלסלליפה ןיבגיקללחמ סי'יכאלמהנקלאי:זמב בי קרפ
 ילביה רידגיש רשפא יא טישפ לכס סנקלמגעס יחא יכ לרמאי׳יפלסלליפה יכ סעלהמב׳יפלחעת סה
 מ גקלדחאהל רמלתה דגמ איה רבד לכב ילב־יה יכ ילליהת דגמ אל סא הילגב ימיכסמה^ירבדב ילבית אגליי אל יכ סהב
 ב ריייגי אל רמ:ת ילעכ סניא סילדבנה׳ילכשה סהש יכאלמהס יפלל ׳ }יליכשהמ דבכנגקלדחאה היה הזלל הילגה דגמ

 סילדבנה סילכשה יבסמס לימאי הז יפלל׳ לללע דחאהל הלע דחאה היהישכ אלא סהיניכ ^ולחה היהי המב דג סלשכ
 ׳ הז ינפלש קיעב לנימאש למכ יחייה לגלגה עחעס המ ימלח סע הישע לא ט סהש סילגלגה יבסמכ הרשע סה

 סיפלחזמ 5ילעלכ3יב'יעעלכעמה׳ילגלגה יפסמכ יכאלמה רעשמ יכ לימאי^יעדה הז יחא לכשמנש היילעה ילעבמ עכל
 ידכ חינהל סייחיכהסהש סילגלגת רפסמש יפללעדחלימהלעעלנעבלהעינידחלימ ילכש עינמ שי סהמ דחא לכל יכ
 להזש לימאיל׳ יעינמה ישסמכ נ לא טמ׳יכאלמה רפסמ היהי נ לא טמ סה׳יבכיכל עלאינה עלעלנעה לכ סדי לע למלסיס
 לא" קיל ׳ יקלאמ טעמ לת־יסחעל נס עתאת ן׳לח השמל ליסמנ סלכל סליעב יאיבנ הניב ירעש סישמח מאש לור עעד
 'יחלעשמה*יכאלמהש מלל לכיטגי יכ'ילעה עד לע קללח הז לכל מגע ינפב דחלימ הגסה סהמ דחא לכס יפל הכיב ירעש
 לחלעשיש עללזת סמגעביאגמנ׳יכאלמדבדשישמלא׳לעכסלסמגעב״גימא סייבד אליימלדמ יניינע סה סדאיכבל

 ס־אגמכייכאלמ שישל׳יגלשמשי ןיפלא <^לא לספ לעל ןא:ש יפלא סיזילבי יקלא בכי׳לספ לע לזי ליאיבס למכ סדא יכבל
 ^עיב (^עלמ ה1חעכ ןלזחב יעיאר ישא לאייבג שיאתל ךיכיד לכב ךימשל ךל היגיליכאלמ יכ מאש סדא ינבל יחלעשמ
 מגעב׳יאגמנ׳יכאלמ שיש הילי הז לכש סכיש לאכ מ סא יכ ימע קזחעמ יחא ןיאל׳יעכ סשל ביע עחנמ עעב ילא עגלנ
 דגמ סילדבנה ילכשה ןיב׳לפלחעהה היהיש האיכ ןכלעל׳עלילעה ילעב לכת סכסלמעעדה הזל סדא ינבל׳יחלעשמ ן
 לכש סש היהיל ׳ לללע יחאהל הלע דחאה היהישעללזמעי לב דשאעלמלשה ייאעמ לגישיש המ יפכ הילכשלמ עלפלחעה
 סלש׳נמגעב ילבי בייחיש הממ הז ןיאלגיסיסעלגשהה לא הגשהה יפכ סהמ דחא לכ לדבהל סלכעא לללכגיס אלה ללאכ
 לדבהלגיס סהש דלבדלעליחמ יבלחמ אלהש סדאהעלאיגמכ לדבהלגלסמ ירב;חמ סהש סהמ שי׳ירגדה יכ סהמ דחא
 עלדחשכ לאיגמב אלל דבלב מאמב לדבהל גלסמיבכדת סהש סהמ שיל חרכהב בכרלמ אלה ןכלעללאיגמב ןכיאגמנ

 שה ןיא יכ ללכ עלרחסה למגעב ילביבייחיש הממ הז קאל 5לד בהעלאדה ן׳בקמלגלס אלה הארמהלעלאיה ץבקמ אלהש
 סיבכרלמ סהש פע'א ילדבנה סילכשב ןיינעה אלה ןכל דבלב מאמב אלא ללכ ירבד ינשמ עלאיגמב בכרלמעליחשה

 'ילדבנה ס^לכשה ןיב <ןןללח ללפי יבכש סידלמאלההעעדה ילעבש למכ יכ סעלמגעב ילבד בייחיש הממ,הז ןיאמאמג
 לפלחעי ןכ לללע דחאהל הלע דחאה היהי אלש פע"א עלפלחעמעלעלנעב סהילגלגעעכהב סה^לללעפ ^לחעה דגמ
 'ללכשלמ גישיש ימל לא הזמ רעלי גישיש ימל ^לחעי סינס לא דחאעי לב רתא׳ומלשה יראעמ גישיש ימ לכ יכ עגשת דגמ
 עפל סחכ י^לחעי ןכ סהילכשלמ י^לחעה יפכל'ללכ סקה לחא לכעלמגעב דבר סלש הז בייחיש ילבמעי לנממ סייחא
 דעלי׳לישאר לע סייתאל סענשהל סעלמלש יפכ המ זדישאר לע סישנא הנמי הנידמב שארהש למכ יכ סללעב סעללעפל
 אלה הז רלבעבו לחכל לעגשת יפכדחלימ ןיינע לע םיכאלמה ןמ דחא לכ הנמי ישה ןכ סעגסהל סעלמלש לדלג יפכ ללדג
 דשל שא לש רש לרמאי ןכל׳ עיגשה יפכ דחלימ חכל ?לחילש ךאלמ לכל הארישעליחילש יעש השלע דחא ךאלמ ןיא לזיאס
 'ילדבנה ילכשהמ ללדג ילבד אגמיש ביילז/ אביש למכ עב יעלב לא *יביעי לב רשא עלמלשה ידאלע ליהש רחאל׳סימ לס

 סע לללע דחאהל הלע דחאה היהישעללזמ לב ללעפל עי לנממ סהל ןענה חכה׳לחעה יפכלעי לנממ סעגשה /^לחעה יפב
 לע ןליעלל הילעל סיכסמ יעמאל ןלכנעעד הזל תחאה עילכעב דחאעי יגימה סעלעלטישפה עילכעב ס־טלשפ ןעליה
 ה עבשב סאעלבס שלשמעחאל סיילביל עלללעפהעלפלחעה גי קר:^ :הז יחא אבה קיפב יאבגש ךירה
 עבסב סאל׳ סעכה חכ סע להלעפנש המ ףללח הלאעה חכ סע לעפנש למכ ללעיפה עלחכת /!ןלחעה
 י חיל טחמב דלפעי טייחהש למכ סילכהעלפנחעהעבסב סאל־ חלמה השקיל עפזת ךיעי שאהש למכ סיימחה עיפלחעה

 ןיאלעלחכ ייבי לב ןיא טלספ דחאעי אלה יכ לללהענבס גמעחאל הב-עיש יספא יאעי לאה לעפל סייפסמב ךיעחיל
 עללז דחא יכד ינפמ אלא ךסמנ ייביה היהיש ראשי אלל לנממ ילביה אגמ ־ש ידכ סילכ ילבי אלל "יפלתעמ סירל• ח למע
 דע 'אי דפב לנבעכס ךרדה לעל ישילש אגמנ דחאה יעלאמל דחא תנלשאי לנממ ידלסיסכ הזל עגלממה ינפמ אלהל ללא
 סשה ןמ עלאיגמל ילביה אגמיש ריילגי אל יכלימאי ךידת הז לע אל סאל סדי לע ילביה אגמיל סייעגמאה לביעיס

 : דחא רגד אלא לכממ אגמי אל דחאהמ יכ טלשפ דחא לעליה סע
 כ סיאגמנה ליהיש אלא סידיפכמ בכרלמ יבד סללעב אגמי אלש בייתעי יכ ךרדת הז יפל ה ז קי דבכ ^באו
 ד ד רחאל לל הלע אלהש לכתמ הלעמל הטי דחאהמ לללעסהת דחא לכל םידחא סלכ



 *ג רמאמ

 רחאל הביס םהמ דחאגייאיכמ ןיא)ססג1 ספנח לאה)הר)נ)דממימ בכדלמ א)הס ססגה סלןעב אבמנ )בחנאס יתאג
 דלת הז לע בתנ דבית היהיס לטמ ס^יללזנזייתא הלעת הינס׳לאיבת לבאל יחאהעללזב סהת דחא בתנ היה אל בחס
 אסכ לניתאס ךילה לע סייעבתאה ןמ ילביה אבתיסב ךיד לרןיח 'ילאעתסיה יפלסלליפת סינליחאהל אכיס ןבא סללאל
 עאל לתבע 5יא ןזילכשהל לגללעעא לגללכסהגזיללז לתבע3יא לעלכסה יכ הזל הת דבי בליי^ילללעה ןת דחא לכב יכ לניליאסכ
 ילבדה אביס ספאס רמאי דבה הזתללגחללזב יללע ל^ילאיבתס יחא לתבע3יניחבב3ילאיבתה ספא אלהס לליכסהגקללז יביללז
 כע אל ץלכסעלניחב אלא סניא ללא יכ יליאל איבסה 5לאז דקדק לע דתחלבא הכה דבכל ''אי קיפב לנבעכס *קלה לעל
 ילנלעל *ץיב ןיאילביהאבתיסספא היהגללניחבה ללא דבמ ז׳אל־ילדבנ׳יאבתנ סהת לכסמיס ידכ סילדבנ םיניינע
 יסאעלאיבליה בלייחעללז לתבע5יא עדלילעליה ןינע יכ הזל׳ס^קללז׳נלסאיה תבסהןת ילביה׳בתיס לכסמ יככ יכ סיבי
 ב ןכ תהי אלס ענלתה הת ילבי לבייחי אלס לבת לב סהעלניחבה ללאס לתכל ןתללזל הלחגזיה אלהס עדלי ל;ימה ;יללזל לב
 הלח^יהב אל ללכ ילבד ןילביחתעלניחבה ללא ןיאס אלה גקתאהס אלא ילביה אב ןיאת הניעב הלאסה בלס^ל לנממ ׳ילללעב
 דחאה ןת ילביה אבליי ךיא הפיא כ'אלגילפלח^יתה לאפמנה םהמ לעפסליס ידכ הנתת יכסתנה סילללעב אלל הנלסאדה
 ןלילע יפמ סייתלא ליה יכ עדל^חאל בלטל )יחא סי)יסנקלנלשארה)יללח)יקהס בסתס ית׳ינלתדקב היה הז לבעבל טלספה

 לכ לללכי דסא סילללכה סייכפההס דלבעבל׳ )יתא םייכפהה )יללח)יה הנייהגיס דספא יאס תללכ בלטהל)ילעדה אבגק אל
 דחא סיא)יעד היה הזל עדה )ילת)יה)לחאהל בלטה )ילתגיה עחאה םעיס )יללח)יההס ליתאי עדהל בלטה םה׳יכפהה ינימ
 םללעל ןיאס בסלח היהס סלילקיפא םכחהעעד דחא׳יכסמנה לאדןלנס למכ׳ינימ לידחא׳יכסמנה לאדקנ כ'על ינאמ למס
 דאלבמ ד)יליל דחלית ךליליהל םיבד םינפמעעדה הז לע םימכחה לקלח דבכל׳םיסלדלקיפא םסהעלאיבת סיחכמלגיהנת
 אבמנה דלדסה אלהל)יחא)ייל:3יל לעיגי םללכב םלכ םהס'אדנ)ילאבמנה לנירעי סאכס אלה דפסה הז)ינללכ יפל םהבס
 אבמכ ילביה )ימה םעסגקלנידליה יגיהנמ ינפת)ילנידמב במנה דלדסהל אבבה רס ינפמ הנחמב אבמנה רלדסכ 'ללעב
 •יתסל םלייקאלהל)יחא)יילכ)יל םלכס דןרא'לפלח)ימ)יליסארל)ילפלחמת)ילבד)ילללעפל)ילבד לכאלממ׳יבי כפב םהב
 בלטה)ילאיבמ רלבעב עיהל בלטה לאיבתמ דאלמה הזב םללעה אבמי׳נמאס׳מאנ ןכ דחא)ית ןפלאב הנחמה לא הנידמה
 באהןמעיגמה דסלמה לא סנלעה למכ הרקמב סדחןליי םכמא לבא הנלסאד הכללכ ןולכמ לניא ערהל לללכבגקלאיבמה לכב
 מ לאבלייס רספא יא)ילבלט)ילאיבתב ליהס ־יחא יכ הזל ׳ תנלסאיה הנללכה לע אל בלטה רלבעב עיגמ עד אלה יכ ןבה לא
 דביל בלט רבי םהס)יימהב ספנלגייבלמ ספנמ בכדלמ אלה דסא םדאה׳לאיבמכ בילעמ טעמ עד םהב אבמיסי)ילבמ

 א יא רסא ןימה)דיאסהל םסלה ערה יציהל ספנת)ילראסה להזס יספאס המב סיאה)יל־־אסהל בלט דניה לב םסלהל עיה
 לכ עעדה יכ טעמ עד לב ברלעי םא ^אל בדה בלטמ אבמיס ילארס הנלילעה המכחה הרזג * ל)יללז םדאה אבמיס יספא
 'לאיבממ בייח)יי אל הזלל טעלמה עדה לבעב בדה בלטה דעהמ ■יחבנ ד)רלי טעלמה עדה םע בדה בלטהילאיבמסגינעלכ

 ךשמיס סחה למכ ה-יקמב עדהנ למבע דבמ בלטה)יחא הלחקהמ אבמי דבכ יכ ')ילפלח)ימ)יללח)יהמ ליהיס עדהל בלטה
 הרקמב דיסחה סיאה דגב ^^לדסגיס םימעפל עיה לכממ עיגי דבכל ןלכ)ילילהת)ידהב לפסה)ילאיבמה לכל בלטה לכממ
 יחינמ סלחיני רסא ןיסנלעה למכ ןהמ ךסמיסרספאסבלטהרלבעבלחנלי ןמבעב )ילעי םהםפע*אס םירבד סי ןכל
 לרשי)ייס ידכ הנידמה לא המלאה ללכל ךסמנה לללכה בלטה׳לבעב לחנלה ןמבעב)ילעי םהס עע א יכ יבלטה םיסימינה
 /:ןמכ 'יפלחעתה יסנאה ינימב ינדתה ח^קה םלסיל הרלמגה )יתחאה )יבקב םעבק תחאעיל החלבהה ללמ לא׳יסנאה
 םלייק אלהל )חאעילכעל םלכל עבקל םעבק 'ייכפהעליכיאלעלפלזיקמעליסאד ילעבל׳יפלחגימ׳ייביא לב לאבמיס דחאה

 "יפלשלליפה ימתק למיכסה ןכ לעל׳םעללז ־יספא יא דמלתה חיכה ינפמ ףמל םיקזמ "ירבד לב לאבמיל לעלדחאעהל ^יגה
 עלפלחעמהל עלנעסמה עלאבמנה לכ ןלסאד רלדס לידלס הנממסל הילמג עתחאעחא הלחעההס ד סר ןבא 'ליא־ס למב
 הנמי נידמב סאיהס למכ הילמגעלדחאילאיבמה דחאעיס דעלעבקב יעבק לרשקהל׳לאיבמה לכ םלייק אלהס עחא ילכעל
 אלל ע־רחא הכאלמ לסעיס׳ידחא הנמיל הלילס יעמ איהה הכאלמה היהעס ידכ העללז אלל המ הכאלמ לסעיס םיסנאעבק
 ןפלאה הזב למלסד םינלב םעבקל יגילא םעבקל׳ייפלע םעבק הסעי ךרדה הז לעלעלפלחעמהעלכאלתה לכב ןכל העללז
 םע (לסארה סארהמ עפסלמעלכאלמה דבר לכ היהיל הנידמה ןלקיע הזב םלסיס דע הנידמלעלכדטבמהעלכאלמה לכ
 אד לעלמבעב דבי הז בייחי אלל ילביה לנממ ךסמי הילמגעלדחא דחא לעליה םע 'עי לאה ןכ היללמעתחא דחא לעליה
 יסב לבא׳ ןיילעמה יטיפה לעיפב ק7בע םנמאל עיחלבנ איה דחא אלא ידלסי אל דחאהמ יכעימלאה המדקההס תמאי)
 יכ לעלפ עללז לעלפב דחליי אל אלה יכ םסה /:ןלעסב לעללז לעל לילע׳מאי לעלפה םסס דע חללסמה לללכה לעלפה אלהס
 ה,׳ל הרלמגהעתחאה ילבעב עלפלולעתה עלייטיפהעלללעפה ילבי לעפי םנמא אלהס רמאי׳ה^עלללעפה לכ לא לסחי

 סזק אלהל דבלבעתא עילכעל )דב־יתעלאבתנה לכ לאבמיל דחא לכה היהילעבקב םקבק׳לאיבמה יקלח לכ לישקיס ידב
 זלפלחעמ גדללעפ לעפע עחא העמה סע םדאכ רסאערבדתה ספנהס למכ ענאיבתה



 ׳ב רמאמ

 ?אבתד לללכה ינדסה אנתש דחא לעלפ אלאעי לנממ ־ידנסי אל ךרדה תז לנד׳יכדאה סנךל אנתנעחאעילכ1יל;ילפלח1ימ
 ^לל^ה סהל ן־אי ישא םישנשפה סיאבתנה ופא ^א יכ לימאד ׳ תזב תזענאיבתה יקלח לכ רשקל ידכ סינייכע ילבי לב
 ידכ ללח^תת תלא דבימ אבמנ טנמאיימתגת ילבי תנה תטלשפגקחא תבס לא ללעדגזיבקל סיקפק תבס סה םלכ ימלחב
 סלשתגקחאתעילכזגת לנתת עיגת היה אלל יסח;ילאיבמת תית דביה תז אנתכ אל סאש תזב תזגזילאינמת יקלח לכ ישקל
 סלכב אכתיל טתיגקללת;ית3ילפלחןית רלבעבגזילעלג)ית)ילפלתגחה םילגלגב אבתי תז ינבעבל * ת^יע עיגת אלה ישא
 עלנגי׳לפלח^ לכשל^יחא הבס לא טעי סלכשלעחא סעלחגקהש לעגזיליילהל5ייתליה העלננזיה איתל לכה גזילללפה העלננחה
 סלגוילעלכ;יה הלא לעעלנקיש טילנלגה לאמגיש )יללת^יתהלאתלבלאהשדשרזבאתא^אעילכעלאלהסהןעלעטנל

 ל^לא טשש יתת יידלסתה סיללבמה מתע תנידמב זלשא־יה ךלליתגילנתבש לתכ קיאתל טימשה לדמע הלנתהנזילנמבשל
 תכלמאתל תלנמב שרשה אלה קכלתאתל הלכתה/יאזל טישנאה יניממ תבס ימ לעל תנידמת יניינעמ זינע לע לשלמ ךלמה
 תלא לכ דחא יכ האלי ךנהל, ׳ תלפתה גילפה יפסב תזב דשד ןכא ייכד ףדל5ר הז ׳ יבדמ יח לגיליהל טדאת לע בידחס
 אבמה ייילבי אל סללעל יכ בלייתה דג לע אל היתזאהר הלגתה דג לע אלה ץראתל טימשה סלייק יכגילדזהל ךרגלק׳ייבדה
 שמחה לע תדלי תזל ׳ תלגללה דג לע אלא בלייחה דג לע לטישפהגיילכנקב טלשפת ימלחת יקנה לכסת ןת ייתחה יבדה
 לדלהללחייכתגימאת עבט ללאכל׳׳מאמהתזמגפבלנבגיכס לליכ הגלי זלגיבסייקגרמלאגמנ סללעיגומתלי חיכהב
 ד יכ סיפלסלליפה ימתק םשב בגיכש דשי ן־באגיעד יפל ןתל לז סבמ^יל אניס ןבא 5יעד יפל ןה אלה לנידיב הללעתל-הז

 הטלספ 'לדחא לגילדתא יה ללכ הגלשאי הלחגיהב ילבי א:מיס דגמ אל ייעגמאת דגמ טה סללעב לאגמנש 'ייבדת יייבי
 דה גיבס אלהש לד לג^קלא אלהש טעש ןימאנש׳מללכ דחא׳ה לניקלא ה עמש בלגיכב לנלגש אלה זזלל ׳עלטישפה גיילכגיב
 ילבד לבייחי אלש ןפלאב ייבדת ןת לב הלגייש המלג^לדחאה סישגינבתב הז קיפסר * הילתגגיתחא דחא אלה הנה ילביה

 <ןגנב חכ אלל /!ןג לניאס אלהש ינשת שישב יבד^תגלעלין^נל ׳גיי תללאתגילמגעב
 גילילעפגיתתל <!ןלגת י-קת לכ׳עי לנמת קלסל ביילחי הזלל /!ןמב חכיאלל ףלג לנייא ישתש׳גיפלתב תמ^נ יבכ די קר;^
 תא יטלנל טקלנל תתיח לעבל אנק לא ישהש סלכ יאיבנה ייבדב 'גמנש התל סעט ןידג תז יפללגילימשנה
 זלדת הז דבלתל ׳גיליימשג גימלעפה סה ןלכ ללאל ליבילאל אלה יטלנל מיגל׳ה טקלנ תלייח לעבל׳ה טקלנ׳ה אנק1א טלחנ
 לילא סחייש אגתנ ןכל שבלגילאג ךלת ה הלאגה לילא סחיי בלגיכת אגתנל הב ישל /!ןא טלש טלשל סחיל אלש ילאיש׳טלגמ
 י למעב לספנ יגקגיל שפנה יגלק לילא סחיד ׳ לבל לא בגעגייל בגעה לילא סחיד ייתלחנ ליתכנ דחי תא סימחית .זייתכה
 תדלבעל׳יענכנ טניא ןללדתתללגיבהאל סשהגידלבעל 'ישנאה ללכ רישיהל לבללכי סלכ טיאיבנהס תמל יכמאנל'לאישי
 'ינגילנל לב מילתב טפשמ תסלע ךלמהשכ טדא ינב ןלשלבש יפלל *סעה ללכל ןבלמ ןלסלב תבדי שנ־עהגיאיית סא יכ

 לנלגד ייבלעב ןיד השעישכ יסה לע םיאיבנה ליתאי ןכ תתיח לעב אלהשל סקלנל אנק אלהש לילע תאי לגיללזלנקלכלתה
 סחי ןכל׳אנקתהל יטלנהליקטה לעלפ לנלגי י־יבלע לע לנליתשמנה לעפה5יליהל תתיח לעב אלתשל טקלנל אנק לא אלהס
 בגעגיד'לגיכה׳לדא ןכ יגיחשנ סה־די הסעמ ליתיש לא חיכהה איבמשכ טיבגע םדא ינבש לתכ יכ ךידה זז לע כגעה לילח
 חנגית׳להס ית לעפ השלע תיתש יפל סיגיישע יכ יגיתחנ ט לגל יגיאיב ישא סדאהגיא החמא סשה׳תאיל לל ךייסל לבל לא
 עיחשה יגילבל ךדד שקבת ןידה דגמ לדי תשעמ^ייחסתל חיכהת איבמשכ טדאהשלמכלדמיחסתלהגלרל השעש הת לע
 ידי לע סללעה סי^קגייש בבס ישהש׳תללכ טשה יניעב ןח אגמ חנל סייס הזלל לכה גידיסה יגילבל ךיד שקכ'ישה ןכלכה
 ב תיגק לשפנל יעטגמת סדאצ לעפ השעש לאיסי למעב לספנלגקמל בלזיכה תאש תת אלה *קדה זז לעל ׳ לינבל חנ
 תללדג הלגה הגילאל תעש הגילאב ןילאילט אלל לאטח׳אישיש יפע**א ישה ןכלעיסלתלקחלדב לתגע סינכמל תיבח לתעב
 מל ייגת דימ לליגהל דיאל לכל יז^ ימע ינעגיא יגייאי האי ךיד לע םלמעל טגייגת לעפגיה ללאכ למגע דגמ עישלה
 ס לעלפה ןת סדא ינב לא הנבתגימל טהס ךידת הז לע לנבליש ילאי סיימסגה 'לילעפמתה ימיל ימלחינ לימכנ דחי ןכל
 ג הנלמגי לכ טגייאי אל יכ סכיגילספנלדאמ טגייתשנל׳יפב׳מא בלעכת אגמנש למכ ןז)אתגיא ךכסל ידכ לנמת ךסמנק
 ךימלעבגא הסעת זליס תאיא יכ " סיקלא עבגאב טיבלגיבגולחללה לע בלעכה יתא׳יימשנה םילכה לילא ס/׳יי כ פעאל
 3יליהלל עבגאה לילא סחיי עבבאבגייסענ םדאב ביגיכהמהל יכ׳יבד ןכל ינלנכלכד ינלשע ך די חכב יידאנ׳ה ךנימי ןכל
 'ידיה לילא סחייקלעכגאל סידיבגילסענגילישלנאתגילללעפה ?יליתלל ןיתט לילא סחיי ןיתט ןמגיכסתנ םדאב תילבגה
 ס הת אלה ךידה הז לעלגייבל שק ךינזא תנייהגי תא טינזאת גיעימס לאגיכשמנ סדאב׳ייבדהגילבקגיייזללעיעבגחהו

 ןכל לתמקב תגלי לגיליה לע האילה להזס ינלגיל יגיחגסה לי שדקתת ;ייכ לע נס םימיה לכ סס יבלל יניע מתל ססה'תאש
 גילאבג ה ךלמהגיא ט׳תאנ טסל אסכ לע בסלי׳הגיא האיאל ייליאכ אסכ לע בסלי ךלמכ סשהגיא םיאיבנה ליא/גס המ

 הזל לידה תלבכ גלעמ סישנאה לא תנבהגיגיל אלה הז לכ ׳ תמחלמ ילבג ה אגי ילבגכ 'ה ילגנב להליאגייל יניע ילאר
 יתללכ לגימלת ידה דלבכל ליגילילבג טלאה ינבל עידלהללכל תמאי ךתלכלת דלבכ לת תאס



 ג רמאמ

 כ אמ ךןמכלמ יכ סדן ישבנקיכלתל ךתמלמ המדיש 6ל לבא סלאה ינבל עדיהל אלא ךכב ךזינאייי/לימ סכיא מ)לכ
 שחיי בלעכה אבתנש תמ סנמאל ׳ הזגיללז אל סדא יכב לא קכבהגקנזיל ידכ מאנ סכמא/ימללע לכעלכלמ אלה יכ יתבכ
 ב עלאגעהל סדאל דאי ןיא יכ הזב םעטה ׳ בל הבג לכ תנקבעלע לגזיכה מאש למכ הכלגמ הדמ העמה סע הלאגה לילא

 יכ לעכה מא תמכחה לע'ללש לניאש המב תאגמיש סדאל ילאר קאל סשתמ אב לכה יכ תלעמ םלשב אללעלמלש םלשב
 אלל סשהמ האב תמכחה יכל סללכ סדא^ימכח ןיאש ראיבש ירק'לכסי ס^יעדל רלחא״ימכח בישמ מאל ׳ תמכחה זעי ה
 שנעה לכלעלכלמה ןכלךל לכןינ ךדימל לכה ךממ יכ דלד מא ללש לניא יכ לב האגעיש טדאל ילאר ןיא יסלעה ןכלרעללזמ
 תימקלמ ימסמ אעדלגדג סיר יפאל לזיאל שארל לכל אסנ^רתהל הכלממה ה ךל׳לעכה מאעי לכממ אלה הלעמלעלאשנעה
 אלא יכד סדאה דיב ןיאלעי לעאמ אב לכהש יחא מללכ לגל לכב לסלמ תעאל ךינפלמ דלבכהל יסלעתל לייבד סי*של היל
 אלא עלאע אל הלאגה ןכ לעל׳ לדיב לניאל ללס לניאש המב האגעיס לאר ן^ לכל קזחלל לדגל תיב יכ לנלביבל סשת דבמ
 ל האג האג יכ הל הריסא תשמ מאל׳ סבלעלאג ךלמ ה מאל לילא לעכה העלא סחיי הזלל לעללזמ אלל לעאמ אב לכהש םסל
 מ העלא לנממ יסלעש ילאר ללס לכיאס המב האגעמה ןכ לעל איה היליד אעלאגל אינעלאג לע יאגעא ירא סללקנא סגרעל
 מ היהש רבנ דכלבנ לע לילא לעכה אבמכ ןכל לנלביבל ססהמ אלא למבע דבמ לילא הלעמהל דלככה ןיאסעלרלהל תלעמ

 יד דע מאנל הינמ לידעה אךייל אעלכלמ איסיכ ןמעחנה אדזהל <^קע היחלדל היבבל סיד לדכלעלכלמל דלבכב האגעמ
 אלהש האגעמ תיהש לע ילב דיגנב ןכל הלע סיקי׳יסנא לפסל אנינעי אבבי יד ןמלל אסניא לכלמב האליע טילש יד עדנע
 תאריש יללחמ דיב לא אלל סדא העאל ךיגילה ינפל ינא יקלא דמא^י׳לתאה'לגל ינא לא מאעל ךבבל הבג ןעי׳לעכה מא לא
 כ סיסנא לפשל לנעלנל סהמעלכלמה ריסמ ססתעלכלמב האג5ימה יכ סהלס לסיאש המב׳יאגעמה לע דקלפ ססהש הזמ
 דיב לעעל לילע דקלפ ססה הללא למנע הסלעס עלהלאב האגעמה ןכל׳ לדיב אלל סדאלסעלכלמה ןיאש לכל דכליש ידכ
 הל תללאה ךידמיכהזל למבעעאליבהלעללכי לבןיאסיעפרחעלאדהללאאלהסבהאגעמליעמאהללמגה להזסגילה
 לכיאסעלרלהלגרלה דיב לייגסמ ססהש ךפהב הזל יחבנ עליהללגיהל יטמ ךלשחללעלמל סיחלקל ליבהלל סיעליהעליחהל

 יח לכ שפנ לדיב ישא יסה לבא׳ עחש ינמ לספנ ךלסחלל למבע ליבהל לדי לאל ןיאל יגיהל לילעעללכי סדאל סיס יחא^לא
 יכ סעללזמ סהל אב סעלמלסס׳יכלמכ לעללזמ לל אב זילתלש םלס ןיאל אבתנ לכלעלתלש ןעלנה אלהל תיחמלעיממ אלה
 לל שישל ךלמ אלהש דכלי אל דלבכה דבמ אל סאש סעללזמ סהל השענה דלבכה דבמ אלא תילעעמ סנחלכלמ זיא'יכלמה
 ׳ דלבכה ךלמ איקנ הזלל דלבכה לע לסלמ אלה יכ ןכ לניא ישה לבא סהילע לשלמ דלבכה ללאכ סה הזלל לעללז לע ןליעי
 אל)לזיללזב*ילע,תמ לעלכלמ ןיא דלבכה לע ךלת אלהש יפל יסהל הביתמ לדצבכ היהיש ידכ סע ביב ךלמהערדה יכ הזג
 רתללכ• דלבכ תלא ללכ ללכיהבל עלדעי ^לסחילעללייח לללחי׳ה ללק ירלשתה׳תא סטעתיקהכל׳יכלמנהעלנעסהכ ליינעסמ
 אלה לכה לעגידתב לי ללכיהב יכ הזבעטעמןימ לדלבכל לעלכלמ ןיא חבהלעלדעיהעיחסתל ןיד השלע הבקתסכ יפאש
 ה סדלק אלמ סללעה תיהש ללבמת ןמזב היה ססה יכ לי׳ סללעל ךלמ׳ת כסיל בשי ללבמל׳ה יכ הזל היאר איבהל דלבכ
 להזל תיהש עלמכת לעלכלמעינעסנ אל ןכ פע׳אל הביעב לעא דסאל חנ קר ראשנ אלל לכהעחסנל ח'במל 'יסנאמ ללבמה
 בסי >גןלעסב לז סבמ^ ראיבש למכ סייק י^דלי אלה קביסיה דאע יכ ילכעב יהיל מא אלל בסיל מאל׳ סללעל ךלמ ה בסי ל
 הארא ל תא אלל אסכל סר אסכ לע בסלי העא האיאל תא׳יראליה ןמ לעללזמ יעלי הכיסיה ־יאח איבנה לילא סחיי ןכ לעל
 ע ללפי אלש פ עאעי לילא להלפחי ילנס ילבמ סייק דעליה דאע לע הילת הבישיה יא^ס יפל יכ אשנל סר אסכ לע העא
 עהת לכב (בליש ילאר ךרדה הז לעל הבישי אלל הדימע אל תלעתל ןיאש הגיגחעכסתב לזיא תבישי אלל תדימע אל לילע

 היהיש אל׳יסנאה לאיינעתענבהעעל ידכ 'יימאנ סנמא סהשעי לל סיסחלימ סיבל3לכב םיאבה סיימסנהעלילעפעהה
 : סדא יכב ןלסלכ תיללי תדכד הזב לזיא ללדג ללכל עמאב ןכ ןיינעה

 רתא 'עי מלא לעלא סחיי לעכת אבמנל׳קפס ילבעלפצחעה איקללילאנה דבדתחלברעעגסה אית החמשה 'וה קר^
 ע החמשה יכ הארנל׳ לנלעמב החמשהש'לכיבה עבטמב לנקע הללדגהעסנכ׳יסנאל ליסעמב׳ה חמשי
 וילא סחמיעס ילאיס ס'לעלקיחפה יאלע אוהש בבעה לילא סחליי סאש בנעה לילא םחלייש (יינעה ךפה לע לילא סחליע
 ה ןמ עיגמה עללעפעהה לע סדא יכב ןלסלב רמאנ בבעהס למכלליחא'יכפהה לנעידי יכ בלשחה דאלליה אלהש החמשה
 ך־ידת הז לעל ׳ ליסעמ סליקב ללינלכ יתגהל סדאה ןלברליקפהלילביע לע ימאלי תחת&ת ןכ ןלברת ךפה השענה יבדה
 ליסעמב׳ה חמשי בלליכת׳מאל׳ הלעמל לנסריפס למכ בבעת לילע׳מאס ןינעת ךפה לע החתסה ססה לא יבעהב רמאי
 'ימייק זניאס'ינללרח3יב אל שיאב ימייק סהס יכלילעב אלה סליקה דקעש לד לנלעמב החמשהש ןכל׳סמלךלב הביס׳מללכ
 רדעההל דספהב בנעתל סליקהל תרמליהה דבמ היהלק יבד לכב החמשהש יפלגולזהעעשב הלילא יימלא כ עלךימב אלא
 חמשי״יסהס סיפלסלליפה לבליכס המ'דעאלהל הזת קומע דלימ ןיינעל זלמרי לנלעמב החמשהש יכ תאנש יספא יבכל
 לילא ןיכידבל לנתמ יעפסלת סלכסלליללזה לא ךרטבי אלש התמ למבעבלקלמלסתל ימקהל יפליהמלל שיש המב ללילמבעב
 לליחמס לבא׳יתייקה אלל׳דספנה אל״יאבמנה ןמ לליללזס המב הילללי 'ליי יליחמס קאס הז רלאיבל לב אלא׳ליק סהל ןיאל



 ׳כ רמאמ

 ס רוככ ךליב למכ לעלמנעב לא ?תגדימב ליש למלקמב הלדחל זלע למכ לנלעמב החמשהש חלהל דבלב ןמלמכעכ אלה
 'ימכחה יאש לכש דע המכחה עלליילשמ למבעב שיגימ אלהש תמב החמש סכחה לא שיש למכ יכ הזל׳אביש למכ למלקלימ
 ת5ד)איכלרש5 למליזב ילל;? ללילאיבמ ןיא אלהש המב חמשל שש ^ה ןכ ♦סהילא ךירב לביא אלהל לכלימ׳יעפשלמל לילא יכיינ
 ראשמל סשהת לד ל^יללזמ יגישיש תמ דבמ אלה סכחה גללביע יכ ללכ^יליביעה י)יש ןיב שחי ןיאשגקליה סע רב יללפ" לכה
 תרכהב5יילכ3י לעב איה סכחתנזילביע ןכל עללזה לא הטבה ילבמ לגילמבעב ל5יחליש עי אלהל לכממייעסשלגית יאגמנה
 ך״ע יפכ יבד תז יא שקבמ לכס יפל דימעי •*!סלליגזי איהש פע׳אלנקלבגלמ לגדלביעל ל^יחליש היתע הזללגי'ל ןמגסתש תמל
 <ןןסלכה תלכיעב סקלבמה לא ^סככה דבדה היתישכלר^יגשהב תחמשהל מלא .<)סלכה היהי לזגידמל שקנבניה אלהה יכלה

 קספויש אלו /?ןפלכת הלכיס דספא יא^ייבב סקלבמה לא '^סכנה רבדה היהישכ לבא קספת לא החמשת דלמע^יל לכגיסישכ
 במ בל חמשי לגיכה מא הז ילבעבל דימנזימלבגלמ הגשההש למכפילבגלמ דימנזי איהש סע החמשה דימ^גי הזלל 'הגשהה
 החמשה דיח/׳ליל הקלשגית יאשפי טללעל לבממגישיש המגישיש פ עא ת שקבמ לכ ^ב״ב לגקמילסל ישה ליהל יכ* ת ישקבמ
 החמשה יכ מללכ דימח לינפ לסקב לזלעל ה לשרד יילסמה מא הז דלבעבל ׳הגשהה לדנעסכ דימח לדגמ לכא קספמ אלג
 סלדד מ במי המ הגידמ לב גסמש המ לכל5יב בעי לעליה דבמ החליש לפיסלמ דימגזי יכ דלע קספגי אל לגתת גגיס3יס המב
 גיב׳בגיי לעליה דבמ יכ לד ךישקבמ לכ ךב לחמסיל לסיסי סיפנקי ךידה הז לעל• לזלעל לימאב זתיס להזלגסלת י;רלב ^סכנ
 ללדנ דממ אלה יכ לריכי יגילי לגישיס המ לכ יכ מללכ ה לדגי דיממ לימאיל מאש להזל׳דימגיגיפסלנלנזידמגימ החמשה היהע
 לבא^ לבגלמ יבד אלה דימע לגישיש המש פע אל ׳יעמ החמשה לדגעל ה לדגי לימאילעב כ אלה יכ לייכי דילימ הלעמב
 'לימצש לעלמבעב׳יאבמנעליהלעב'ב למבעמ יעשמ אלהשעלמלש לכעליהלעדמעמ:עלבגלמ בילב לעילמבעבעי לעחמש
 הגידמ סדאה גישי יקלא דסחב סללאללנלבאעיגשימתעלימלשה ןמעלמלס סיס ןיממ סכיא ינמשמ יעלב ימייקעב ב
 א יאש ךדסח יקיל ללדג המכ לי ׳ ןמסחי ךיפנכ לבב םלא ינבל יקלת ךדסח ךרי המ׳לעכה מאש המ להזל׳ סעלעממ המ
 הרלמ הזה׳לקמב <!ןככל׳ךיפנכלבב'יסלח סדא ינבעליה אלפה ןמ אלה הזה 'לבישחתל רקליה סעללעגרדמגסןעס ישפא
 גסל 3זס 'שפא יא ע''בב ז^הש יבדה יכ׳יפ׳יהד׳ךיילמ דלע <^נכי אלל ןמ ^נכ !:ןלעשב לז במדה יפש עיכ סלעהל ־עסה לע
 'ידאנזיה דאסל תסחל יעלמבע ךעס אלהש אלהה יעסהת לבב סיסלח סדא ינב הז לכ םעל־סלענל ד;יסנ אלה לבא ענידמ

 לללעפהעגשהל לנממעללשלעשמעלאבמנהלכס הגשת איהש אלהה עסהה דבמ יגישליס זבסהה ןמ יכ ליאל׳לעאמ׳יכשמנה
 להזל ׳עלמשנה סללעב הזל לנממ םיעבש םהל אלפנגלנעע יגננעמ םהדילא׳יסתיעליה׳יראעה יעיתל תסחמעלכשמנה
 א זלתיה םירלחא׳יאדקנה ממעללשלעשמתעלאבמנה ־יאסמ לגיסיס תמב יכ לרךיעיב ןשדמ ןמלרי דיעע ןל^ב לדיא
 לד ךינדע לתנ לבא׳בלט לכ םיעבסל׳יננעיד׳יכסד ליהי ךיעב ןסד׳יאיקנת םתל ירלחאעא עיאדל תסמל נס תמכ םהילא
 מ. העאש ךב ישאעב"בקעלילמלשתל ייאעתל ךעימבע אלהש לבגנעעמל לנממ ןדעעמליאש הממ ךשמנה לחנת לעלאמ
 ע רמא הזלל ינממ העא םקסע כ'א אלא םעגשת דבמ לד םמבעמ לנממעל עסללגיסהל אלבמל ךיד,ןיא םהב ןדנעמ
 םיבר עי יב ישא עמלסהעליתל יבדלסל ךינדע׳עלא איקלידשיח ךרד אלא םדאלעגנשלמ ןניאש יפלעש״מא אלל םקסע
 דכמל תות אלפנהגלנעעת בישיז־מ ענלמ םס ןיאש ־יאכל דגא האינ ךרלאכ םייח ־ילקמ ךמע יכ ליאל׳אביס למכעב ב לא
 ןיא םנ ■םייחבכ םייח סהלעעל ךדיבל םייח דלקת ךמע יב סייחבנ םניא ישנאתל סייחבנ סה סההעלימלשתל סיראעהס
 'ללכ 'אדכ דלא ךילאב יכ ילבקל חכל הנכה םתל 5־על ללכי תגה ךחכ יכ אלההגלננעה םבלע לבקל םחכב׳יאס דבמלעינמ
 ר לבא לגישהל לנב ןיא ־ילאה ט הזל ךעאמ ךשמנה דסחה דבמ אלא לנילא עיגי אלל םגישנ אלעלישלחתעטסהה׳יפא ט
 כ לימא להזל לעלפה לא חכק ןמ לנעלאי איבלמל לעבקגישהל חכ לנכ ןעלנת יקלאה ילאה דבמ אל סא לניעלאר התכמ אלה
 ה דבמ יכ ימלל עילכשה הגשהה לא זלמיי ילא האיכ ךילאב יכ ישפאל ׳ןלכ אללגישנ יעבק ט ילאה ימא אלל ילא תא־ונ
 מ שקבנש אלה הז ילכעבל ׳םייחבנת םייחה ילאב ־ילאל ילא אלהש לב הגשת לזיאגישנ ךילא אלהש ךממ עפשלמה לכסה
 דסח ט ראבל ךיעדמל ךדסח ךלשמ׳מאש המל דשחה דב לעלנילאגלננעעגקךבדסאעמתלסתרלקממךסתיס ךממ
 עלימה יבשה םהילא ךשמיש י^י טימאמה םהל בל ירשיל לבא סעללזמ יעלי ךיעדליל ךסמנ היהיש ילאר ןההעלגסהה

 םייחבנה םייחה עגידמ טימאמה לגישיס ילזגי יקלחה קדבה יכ בל ייסיל ךעקלבל לימא להזל תקדב ךרל היילעה דבמ
 ת איבנה מאמכעילכס הגסהגיסתל קיפסי אלש פע'א יעילעב ינימאמל םסב סיחטלב םעמה לבמ הרלעה דבמ׳ידעלימה
 סיקידבת ןיאש סייפמה םייחה לא הזב זלמיי אל יכ הנלמאת דבמ סייחבנת סייחתעגסה ידלעיס ייה היחי לעבלליאב קד יל

 ׳ ה׳עב אביס למכ םייתבנה םייחה לא הזב זלמיי יבנת לבא׳ינינ׳יאמ יעלבה סיעשיה ןמ יעלי םהב םייח טימאמה
 א סגרעס ימכ תמסיל לסלריפש קחשיל לינפ לע סהיבא לפיל למכ החמשת לע רמאי <^עלשמ סס קלחסה 'וי קר6
 דחא יבד לע דחיגעלהל קחשה אבי םימעפל הטא לתערל קלחש למכגעלה לע רמאי)ידחלסללקנא

 יכ ׳למל געלי ה קחשי םימסב בסלי למכ םיפדרנה עלמשה ןיינע םניינע תיהיל



 ב רמאמ

 )יסעמב יא יייימאמב המ ןמסח יעלמכ׳עשמ דאשכ הןי מלעגיעלהל ייאיס סממ געלה דב לע םדאל ך!:מי קנחסה יכ
 ךיד קיתשה שדח^יי ךכ ךו^ימי ילבדב יא השעמב ידיבח לשכנש המ ב איה לשכי אל ישאכ ןייעי ימבעב שיגיי יא תאייי

 געלהיקיחשהעי יילא שחייי הז דיבעבי׳ יעגידמ יעכ יא ישינאה קתה יפכ ילאיש תמ תיא יא תשיע יניאש יריכת 'ארישכ
 קחמ ןיאש 'ייבד ןהש'גגי ימיעייסימ עא הקעננ׳יימיא סעיא האייש יפל הזי ׳ ימלגעלי ת קחשי םימשב בשיי ייתאכ
 יביב דיימש דבע שי םילכ םדא ךל ייאי םאשגיגמיגיג שיפל סילשבא שיפ הכמסנ תמל לזיאש ימכ׳סימאל םדאה
 לע גיעלהל ייאיש דע סדאה קתב יז יבד זזש הירבדמ האריש היה ימנ אה היה אלא ייבא לע דיימש ןב שי סילכ מאנ
 ייבחל היהש יבדכ ייבחעא המדמשכ קיתשה םדאל היקי׳ימעפי ׳ םדאל יא םשל קיתשת סחמי וידה זז לעי ןכ יראה
 ־יחתה לעעעד ןייעי ימבעב יעשמ קחישה םדאה עייה ינפמ םיקמ לכב קיחשתעבס היהע הז יפלי הזנ אלי יב יהזיל
 ילכ הלטסב קחיש םדאש 'ייקחה ימכח יימאש תמי " תעידי ןייסח יאעייליסכ יאעילכס יבדב לשכנ ייבחעא יעיאיב
 זחמשהי קיתשה לא יכשמי המלעמלענקיחשק עעבתשיע םדאש׳יעינעהעבסש מיל הנייכה העידי קיתשהעבס ןיאש
 קיתשת עבס לבא /!ןסכש דחיימ'ימיקמ שישמי׳יליבאהעעיגנ לא קיתשה ךשמי המל ןכי ׳עיעינעת ןעיאקחיש םדאשכ

 קחשי םימשב בשמב יניאיבש ךידה לע העידי היהע יבכגעלה דב לע םדאל אבה
 םיקמב איהש ץלע מאי אל םשג יניאש המי " סעיא ליבנמי׳ימשגב <ליקמת יבדת לע'מאנ םש םיקמ 'ןי קר^
 ינממ <!ןקימ איתי לב סנכיש׳יקחימ לעב דחא םשגמ אלייעמה יבד לע אלא םיקמה םס ליפי אל יכ
 " סהב םיקמה /!ןיקיש׳יקתי לעב סשג םניאש יפל םיקמב סהש׳ילדביה׳ילכשה לע אלי םשה לע מאנש ישפא יא זזלנ
 יענכשי׳יעכה׳מאש המי ׳ יב דימעעש 'יקמ לא ךיב ךניאש׳מילכ ךילכלכי אל'ימשה ימשי׳ימשה הנה הז יאבמ׳יעכה׳מא

 'יבעב לבא יב ןיכשיפ סיקמ לא ךייב היהיש אל סש ימס ןכשל ךיקלא׳ה יחבי ישא םיקמה היהי ןכי לאישי ינב ךיעב
 שאיבעלכיא שאכ 'ה דיבכ האימי׳יעכה׳מא ןנעה דימע יא סא ימכ שיתל האינה סשג׳יעבמאב היהי דיבכהעיאיה יכ
 ךיעמ שאעבל יא םיאעפ ןנעהדימעעיאיה יכ הנסה ךיעמ שאעבלב׳ה ך^למ אייי ןנעב האינ׳ה דיבכ הנהי יזה
 'יקמב דיבכה עניכש לא ביעכה סחיי ךכל סס אנה סיחל האיב יעלבה םשה דיבכס לע התייה לכיא ינניא הכסהי הנסה
 ןלעמ לאה איקנ ימייקמל יבדה דימעמ סיקמהש יפלי ׳ יב דימעיש סשג לא אלי םיקמ לא דיבכה ךיטביש תלדחממ

 יהיארק הז ייבעבי ימייקמל יבדה דימעמש סיקמכ ימייקמל סליעה דימעמ העאש׳מילכ ינצעייה העיא ןיעמ הסמ׳מא
 ימאב םיקמ יבדה םנע איקני עייבייה /ןסאי סיקמה לא ידי ^ינהי ןכילאישיל הייע ןענש סיקמה ךייב םיקמ לזי

 יענמא םיש ילב׳עי ועימבעמ עפסימ'יאיבנל האינה יש^ה דיבכ יכ׳מילכ ימיקממ'ה ךחב ןכי ׳ עיכימ איה ימיקממ לז
 ש יפע א יכ דבה יילא סחיל יספא סא איה ןמע םיקמ יב ש״ס המ :ה לילח דיבכה לא םיקמ היהיש אל
 'עאי׳ימשב׳יקלאה יכ׳יעכה׳מא׳נעמה דב ימכ דחיימ דב עלא שמעיש יספא יבכ סיקמב יניא׳עי איהש
 םשג יניו^ס יפע׳א יכ הזמ האריי סיקמ ןיכייב םניאש יפע׳א׳יינחייל ןכשמ סרישהס םימדסמ םימכחה לכי ץיאה לע
 ימאע ילאכ דחיימ דבב איה ססג הניאש יפע תש םפנב׳מאנש יתכ םשג יעיית הז בייטי אלי דבה יילא סחיל רשפא יבכ

 ענתנ אי־ש עשיה ש פנב'תאנ ןכי * לבגית םלקמב עדחןעמ אית סיקתב הניאש יפע א יל הביח הניאש יתא יכ ׳־׳ןיגב
 ^יגב 'אבמנש דע השניע לבקעש ידכ ןב אבמעי םיקמה העיא ליבגי יבכ סיקמב היהעס ׳!גיג הניאש יפ עא יכ סנהיגב
 לבב יא הטמה יא הלעמה דבב איהש םלקמב יניאש פ עאס יסב׳מאנס ישפא הזה ךיד ה לעי םשנ הניאש פ עאי איטחל
 הלעמהי הטמה יא הלעמה יא אית דבה יכ חיכהב םיקמה בייחי דבה סמיק יכ יתילל הז לע קילחל רשפאי ׳ דחיית
 טלחימב׳לעמה איה ןיילעת לגלגה ייהש םיקת יניא טלחנמב הלעמה יכ׳מילי הז לע בישהל סיי קפס ילב סלקמ הטמה)
 אלא׳יקמ יניאש יחא הלעמה דב יילא סחיל יספא היהי ןכ לעי יב <^יקי יתא ססג יל הבלח ןיא יכ סיקתב יניאש דאבעני
 ב יניא סליעה ללכ יכ׳מאי הז ייבעבי ץיחמ סשגב ^יקמהעילכעת א יה סלקמהס׳מיאה׳לטסיאעעד לע יינב אלה הזש

 'יפלחעת לכהי קלחה סלקמש׳מיל יילא בייחעי יכ׳ספהה יאיבמ׳עדה הזי ׳ יב <^יקי דחא יבד יל הבית ןיאש יפל סלקמב
 לגלג רעיקמ איה סאה דיסיל יעבטה סיקמהי׳ידייא לא׳־״סא׳ידחא סיקלח אלא ץלחמ ^יקמעילכע סהל ןיא סאה יקלח יכ
 סמיקמב׳דירכימ׳ידמלע סתעיינסיהס׳מיל יל בייחעידיעיעמ;ס-הראסב ןכי ׳ סאה יקלח סיקמל ^לחעמ איתי חייה
 עה יעליז׳יחיכימ׳ידמיע סאה יקלח לכ הז יפל ייתיי הלעמה איהש חייה לגלג יעלקת איה שאה דנשיל יעבטה סיקמה יכ
 ץיחמ הב ^יקמה סימה דיסי חטש איה ץיאה דיסי סלקמ סאי עידלסית יאשב הז בייחעי ןכי לגלגה חטש לגא׳ידמיעה

 מ היהיש 'יייל יל בייחעי דיעי ׳ זכימה איה טלחלמב הטמהש יפל איה׳ חינהש למב טלחימכ הטמה ץיאת סיקמ היהי אל
 ^ךייס לידג יעיי חטש לא ךיטבי לכיעכס הממ עבק ינמת חקלישכ ייילדכ דחא סשג יכ לכה סלקמת לידגה קלחה םיקת
 שכ דחאה סשגה יה ןטיקהי לדיגב׳יפלתעת׳יביעלמלקמ^יל היהי דחאה סשגה׳ש׳תיל יל בייחעי ןכי ׳ ץ,חבמיעיבת יב

 ךפה הזי ׳יקלחל יקלחל'ירתא סיקלחל ייקלח יקלחעישכ ןכל הלחעב ־׳שאמ ללדג יעיי סלקמ לא ייקלח יכיטביקלקעישכ
 יכעאזה החנהה יפל יקש הזי סייסעימיקמ יאלמי׳יישת׳ימשגה יכ סס׳מאשעילקתי עתבכה ־יפסב סדילקא לחדהש המ
 לבייחעי 'יליטבה ללא לכי לילא הישה יחאה ןמ לידג ־עיי ס׳קמ לא ךיטבי דחאה קלחעי סאנ סייש׳ימשג ינש ייהי יבכ



 'ב רמאמ

 ביייח/לי אל סשגה מ סנכית^ייקייה)רגפה אמילקמה היה סא לבא קחמ ףיקמה חטסה אלת סלקמתש מלאל לבי חגקי
 סלקמה סת׳יקחיהשל סמבעב סידמלע סיקחר הגהשיסבדמלאה ימאמליכ לטסיאימאס המל• סיל לטבה ללאמ יבל
 'לקמה היהישל׳יבינגלנ^ימ׳למלקמה ליהיס בהל ׳5יבב דחי יבי למלקמ למבננב דחאה יבדל יהיס דחאה ־ י־יקס יגס לבייתעי
 סיעעלנ^ימ יניאש מאנ סא לבא סינ-יעלנ^ימ יקחיה ליה סא ־ן׳ייז^מ היה נמא הנה׳ סלקמ לא ךיטבמיימל לפשה אלהש
 ידחלימ יקחרמב מלע דחא לכ ימהל לפסה יכ־ללכלטב הזמ ייח5יי אלייקחימ לא יקחרממ*יפעלנ^ימה סה יקלחל סגהסל

 לילא שחיל הז יפלישפא יאל׳׳לקמב סללעה לכל ןלילעה לגלגה היהי הזגיעד יפלל־לחי סעעלנגיהב׳יקחרמה^ילא לדמלי אל
 ׳ היתלדל קחשי יתשב בשלי׳ ימשב יבסליה לימאב הלעמה דב*ל5יכה לילא סחייש המל׳*לקמה לילא סחינ אלש למכ דבה לק'
 ה ראשמ דבכנ ימלחמ סהסל סהי^ילעלנןיגילדימגיל קזלחל סילגלגהעעלנ^יב יקת האיייקלאה חכהש ריבעכ יכ רשפא
 סודייס ךריכ דבה בלגיכה לילא סחי יכ יללאל יסיינחליל ןכשת סהש לימאי ןכ לע דבככ י^ילי אלה הלעמה דבל סימשגה
 ףיג לניאש שישב רלבדה ק ספנל - - סדא ינב ןלשלכ היל^י היבד ליייאש ךרד לע סיימשגה סיראמה ראשל סלקמה

 " < : :לל המלדה לע היאר חקלל לנימאש הממ יכ ףלגב חכ אלל

 הזלל ןמזהגהלאיבמ יחאל ןמזהעלאיבמ סדיק אבמנ אלהש לדלאיבל־ןמזבגיללתה לל ןיאש ישילשה שישה 'חי קר^
 אלהה.ןמזהגיללככ חרכהב גיל לחכ היהי זתזבגייל^הללשישימלכיכהזלעילכגרלעבינרלבוחכתיהי
 תרבעהב מאיכמא ןלמדקאלהשבילע מאישכיכ ןבייש ילאי ןכ לעל 'גיב ב לחכ היהי ןמזבגיללגיה לל ןיא )ייאלתש •יחאל
 ב והילאמ ךינחל דתמ ןלתדק חנ יכ דמאנש למכ דחא ־יבד לא ףתיבב יבד לכ לע רתאי ןלמדק יכ ׳ ןלשלה ןמ לקתבל
 ףלריבב מאנ לכיא^גיי לילע רמאנה ןומדקה סס יכ יאלכמ אלהל יחאה לב היתש ןתזל סדלק ןתזב היה דחאהש דןבעב
 היהי ל^ילאיבמ ליכגמ ןמזה סאל ל/!לאיבמ ליבגמ הז יפל ןמזה היהי יכ המ ןמז המ רבדל סדלק היהש מללכ יחא יבד לא
 גילאיבמה ירשפא אלה רדעהה לל סדקיש המ לכל ־ידעהה לל סדקיל ׳ ןמז^ללז ןמזב אבמנ תיתיל חרכהב לל סדיק ןמזה
 סדק אלל סיאבמנה לכל סדלק אלהש'ללכ'לגל סלשאל ינמידקה ימ מלא*ל^כהס סע׳לכראיבס״למכ ^ילאיבמת בייחהמ אל)
 דימ1י אבמנ לבא רדעה אלל רבד לל סדק אלש איתל יללוש ןינעליי יילע מאנה^ילמדקה ןינע ןבליש.ילאר זזלל״יבד לל
 ןמזת לל סדק ס יספא יאש למכ יכ יבד לילא •יחאנקי אלש לר]קי לילע גה יחננה סס ןכל־ ילגס ילבמ* ייק דחא יאל^ק לע

 ׳ הלזיקהה דבמ לל סדקי אלש למכ^יילכגית דבמ ןמזה וילע ףידעיש אלל דכד לילא יתאגייש •יש־פא יא ןכ לניאיכס למכ
 זלמדקב לנראיבס למכ*לא־במה ביילחמ "בא היהי אלל ןמזעללז ןמזב אבמנ תיתנקילכגיה דבמ וילע ףדלע ןמזה היה סאש
 תזל׳גיילכעת דנמל תלח;יהה דבמ רדעהתגילילש אלהל יילללש ןינע לא בשעי לילע תאנה מחבנהל׳ימדקת קנע היהי הזלנ

 תלא לדלעה רחאל סללעה^יאירב סדלק דימע במנ אלהש בשחמב תלדתה יעלסמ יעלבה ךסמה אלה ןמזה היהי סא ףא
 ךשמהש לזי עעד להזל* במנ אלל עעלכעמ לגלגה היה אלש יחא לגלגהעעוכע דבמ*אינת רדסה ךשמה לעלאב היה אלש
 זז יפל ןמזה תיהיל ׳ סעס ןמז אל סיכתז רדס לגלגה עעלנעב יפסנה לא רעושמה ןמזת לאיקי סה יכ חללסב ןת^ת אלה
 יעלשמל ר1סנ יעלב לנממל ה לס יעלבהל הלסהל רחאזימהל סדלקת לב ללפיו לגלגהעעלכחכ רעלשמל יפסנ לנ תת ינימ ב
 גי קרפב ןמז 3ילתד לז סבתרה איק רשא'להל הלס יעלבהל תלסה לילע ללפי אלס לגלגה עלאיבת סדלק היהיס ךשמת אלה)
 הל עלקפסה לכ לקלעסי ךרדה הזבל ׳ ןמזה אל ןמזה רדס אלה שדחעמה לא הלהעתהל יחבנ היהיש רשפא ןימה הזל * *במ
 י יבכ ןמזה דדס 'תמ תלתעי אלל שדחעי אל ןמזהש פע׳יי יכ ׳ לאל סא ןמזב תלת אלה סא ןמזהעלהמב שישעלכלבתה)
 ןמז היהי יבכל רחאעמה ןמ סדלקה ןמזה ■ןיב קולחי דשא אלה העעה יכ תאשכ תעעה לע לקפסש תמ סגל * ןמזב היהי
 ןיא העלנע לב ןיאש ןמזת יכ ךידה הז יפל השקיס התמ לנניא'יחבנ לג-גהל ןמזה היהיש בייחקיל ןישאיה תעעל סדלק
 תרבעהב אלא יחאקמל דלק לב תאי אלל העלנע עללזב ןמזב לעישה ליפי אל יכ יעלסמ ןמז סש ןי/^ל דחאעמל סדלק לב
 אלא ילאלמ לאעלקר סס שי חרכהב ץלח סס שי סאל׳ ילאלת אלל עלקיי אל סליעל ץלח ןיאש תאיס למ^׳לשלת ןמ לקהבנ
 דלבעבל־סללעת זיאייכ סדלק תמלדמה ךשמה לע׳ליאנה יחאמל סדלק ןכל׳ לשלה ןמ לקהבל תרבעהב תאנ ץלחעלמס
 'ללעה׳אירב דלק ךסמ ייילבי ךיא ןכל יולמ אללתקיי טיאש יבד לא סלועה הלכיש ייייבי ךיא השק הז רבדענבהיג
 שמ סינפל תמ תטמל תמ הלעמל המ סדא לאשי אל לזידל 'כע סויה אבמנה ןמזה רדסב אלהש למכ.'חאעמל סדלק ילב
 סדלק אלהס ךשמה לע זלמיי ילחאל המל ינפל תמל ׳ סל.־על ץיח אלהש תמ לע זלתיי תטמל המל תלעמל המיכ ילחאל
 דב תדלהי ר תאמ ילע ה^קע לאל ׳ לאל סא יחאעמל סדלק לב ללפי סא לאשי אלש תאיל ׳ לרדעה יחאל סללעתע^ייב
 ק לגלגהש היה לעעדש סא לייבדמ האריש ןכל סדיק סינתז ידס היהש דמלמ דחא סלי יקב יהיל ביע יהיל תאש ןלמיס
 אלה סיקלספה ןמ ןבומהש יפלש אלא ןכ יבדה ןיאש־סינמז ידס איקנ יעלסמ יעלבה ךשמהש סא לטסרא^יעדכ סליק
 אבמנ תיהל עעלנעמ היה לגלגה איבנש לסאדהתמ יכ תא לילממה לב ללענש דה 'ליה דע׳במנ׳לילהל׳ליה ידס היה אלס
 אלא יעיביב׳יבבלכהל 'לרלאמתעיילעיכזנ אללאלהגימא׳מאנ ישא יקבהו ביעה תארמל׳דה סלי סדלק הלילתל׳ייה ידס
 לעב עפש סהמ ךשמיש ידכ אלה 'ינשל סימילל׳ידעומלעלעלאל לישיש דע לפלחעתעיעינעב׳יעעלעימעלאיגמש יאבל



 ׳כ רמא*מ

 תבןד־ץר^ת לע ריאהל סימשה עיקרב םיקלא ס^ילאזגיריאיכסלהמןי^הת״הינלעיכבבת ^לחגקהב לעשתסליעב
 ןמזה אמ ךשמה יכ חגלשב ןמז אל טתז ידס איקנ לגלגהגזיעמעכ יעלשמה ןמזה יכ ןנמיס יב תדיתי ר ייבדמ הז יעל

 סמה אלא המתמה ךסמה לנניא ןמזה סא סללאל תעלכגק לב ןיאס יחא סיכמ^ידס אלל רחא;ימל סדלק לב ןיאש חללסכ
 רעסנה ןמזלל יאבמנה לכל סדלק אלהש קליחבנהלעלמדקה ןיכע היהי׳לטסרא^יעד אלהש למכ לגלגה גיעלנגיב רעלשמה
 ה "חאל ןלדה סדלק אבמנ אלהש אלהל דחא ןיינע סניינע יסלחגימ סחמה סע 'ליחבנהלגרימדקה היהר לגלגה עעלנ^יכ
 ה ןמזה היהיש ןה דחאכ עליחכנהלגילמדקה לללכל ידכ ןמזכגיללגלה לל ןיאש ש־יש לנמש הזלל׳ דחא ןינע לע דימגי ןמזה

 ד אלהשב יסה רא5ייס סלקמ לכב׳לקכה אבמנ ןכל׳לשסרא^יעדכ לגלגהגיעלנגקב רעסנה לא לזד^יעדכ המלדמה ךשמה
 הכ היעשי מא ׳ ןמזה סעגזיללגיה לל ןיאש איהל סהינס לע הרלמ דחא ראן3ק לל שיש זימרל ןלרחא אלהסב להרא^י ןלסאר
 דאלהסב ראןעיסימייאכמנהלכב ןיא לד "'יקלא קאידעלבמל ןלרחאינאל ןלשארינאגזילאבכהללאגללארסי ךלמ המא
 א,ינא לבאגילאיכמה ירשפא סה הזלל ןמזה^סהל דחא^י לא סהל סדקי ידעלבמ יאכמנה לכ יכ יגיללז ןליחא אלהל ןלשאד
 לכב ןיא׳מללכ״׳יקלא ןיא ידעלבמל סייס הזלל ׳גילאיכמה ביילחמ לבאעלאיגמה דסעא ינניא ןמזב קללקה יל ןיאש רחא
 *לבעבל ידעלבמ ןלרחאל ןלשאד סס לילע ללפיש ימ סהב ןיא יכ יעללז לכה לע ללכי לד׳לאינמה 'יילחמ היהיש ימ יאנמנה
 5י לפלנ לניא׳וקי אלהש לנראיבס הממל טי קר^ :עלאינמה ביילחמ,לר 'יקלאה ידבל ינא יכ דאכ^יי ןכ
 ה יהיש ילאר יילללס לא יבליי ח היהיש ןהילעגיי אלה לב ^אלגקיס ־יאללי לכס דאבגיי ןלדה^יחלי
 ראל;י סלס לב אנמיס ספא יא יכ יחאגימה דנה ןמ ןה סדלקה דנה ןמ ןה׳ידדנ כהמעבב אלהש לר להלמכ יחננלילמדק
 חללשב ןלמדק כ״א היהי אלל שדלחמ סיסדלחמה ןמ דבלחמה לכל סיסדלחמה ןמ יבלחמלקיאלה היהי כ אש היה אלש דחא
 עהי לא חכה ןמ האיניל העלנע דנסה יכ הנלנסיס רשפא יאעי אלהל הנלרסמ היה כ אש ןמז עללז ןמזב היהיש דספא יא ןכל
 דבכל ׳ ןלמדק אלל שדלחת היהי הנגיסי סאל ׳ לב הנגישיש ידכ ןמזה לא ךידנ כ א לקי אלה היהיל ןמזב העלנלק לכל ׳ לעפה
 ןמזה^יחלק ללפי יאנמנה ןמ ללקללזש המ לבא דנש סלש לילע ללפיס שפא יאסיאבלקה הזלל *טלחלמב ןלמדק אלהש ראבלקב

 ^בס׳יכפההש יפל לנלקסיש ידכ סיכפהמ סיבכדלמ סניא סא ^א סילדבנה סילכסה׳יפא יכ הזל ךמזה סלקלא הנשי ןכלל
 לל היה סהדבא ילייב הנה שדלחמ אלהש דחא מד ןלשאדה לללעה ט ןמזה דנמ ילנס סהב ייילני רבכ הז לכ סע ילנסה
 ןמז ר;ילי סליה לל שי חרכהב ארבנ אלהש המ לכ ןכל ׳ דלקלד הנס סיפלא גזיסמח לל שי סליהל רנלנס הנס סיפלא
 ימיב לל היהש הממ סליה ןמז דקלי לל שיש לילע רמאיש רשפא יא'ישה לבא'ןמזהניחני ללפי הזלל דמ ימיב לל היהש הממ
 אלל סללעה הלכיס דחאל סללעה ארבנש סדלק דחא ןיינע לע דימק סייק אלהש יפל סללעה ארבסכ לל היהש הממל דלד
 יאה יללכ שישק ימ דמ מיליא 'ירמא ןאמ׳ כינקז סגל יתייה רענ קלספ לעגזילמביגיכסמב לח רמאס להזל'סינלדה להלנסי
 ית׳אלה ךייב אשדק אלא לכל בזענ קדנ ינייאר אלל מאיסעלללכ המדקהתלסעלייקיפסמ דלד היחש הנש ע ןיאש מללכ
 סללנט רס אלהש לעלפה ל^ שה לבא׳ הנקזב דאל^יאל׳ישהס׳יפב ידה׳לרמא סללעהרס הז קלספ אלא הימק אנקיז אביא
 דנמ הז לילע ללפי אלש פע"א ןמזה דנמ הנקחגיליענ לילע ללפיל מזה5יח;י ללפי ארבנ לניליהל יכ הנקזלגללרענב דאלעי
 לא סדלק לקלטל יכ ישה לע ןכ ללפי אלש המ ארבנ לגיליה דנמ סינסל סימי דעסמ לנמי חיכהב יכ הזל־ הסלחהל קזלזיה
 דימק לתליהל 3יי לאה אלא ימעפ ב אלה ינא ינא למנע לע רמלל לכליש לניללז אנמנ סלש ןיא הזלל ןמזה להנסי אל ןמזה
 ינאס יפל מללכ עיסלמ ידעלבמ קאל היכנא יכנא 'ימעפ אלה ינא ינא יכ הניע לאר בלתכה׳מא הזלל'דחא ראל^יב סייק

 עישלהל לכלי אל הנעשמ אלהש דחא יעללז אנמנ לכ לבא עישלהל ללכי ינא ילנש ילבמ דימע סייק דחא יאלעב
 ל הסע רסא לכעא׳יקלא אריל להנעמל'ה לעפ לכ למכ רבדה עלללכ לע איה הנלסארה לעחנה לכעלמ 'כ קר5
 בהעחע דשא׳יטרפה לע תאיל ׳ סהב דבלגל יידלאמ אלה בלטהעלאנמנ" ללכבס׳יפס דאמ בלט הנהל
 לכעא סהדבא חקיל ןכל ׳ קפס ילבייטיפה ןמ דחאל דחא לכ לע מאנס שפנ׳יעבש בקעי ך־יי יאנלי שפנ לכ למכ ללכה
 ל ׳ סללקעא לנעיל הדעה לכ אשעל ׳ ייח ימי לכ'ה.תיבב יעבש רבדה בלד לע אבי׳ימעפל ׳'לגל לכ עא למיל׳יגל יתיב ידילי
 אלא ללכה בלר לניאס יפע׳א ללכה ןמ קלח לע ןישלה הז אבי׳ימעפל ׳ ןכ סיברל׳ינבאב סעלא סיגרל הדעה לכ חמאד
 'יפס למכעלמלאה ןמ טעלמ קלח לע אלא׳מא אלל סאבנ לכ לע המחל סימה לכ לע׳ה /^נק יכ היעשי׳מא ללדג קלח אלהש

 הב יבלע ןיא׳יחננ חננל בדחע דמל דללל מא הילעל סלדא ץראב לידג חבטל הדנבב׳הל חבז יכ ןינעה ^יסב
 יכ ץראה יבשמ לכעא הסעי הלהבנ ךא הלכ יכ׳מא הינפנ ןכל ׳ סלסלרי ןברח לע ץראה לכ היהע הממס הימרי׳מא ןכל
 'יבבס יפל יכ ץראה לכ לע ךלמל׳ה היהל׳מא הירכז ןכל ׳ דבלב לאדסי ץרא לע׳מאנ הז לכש ץראה לכ לכאע יעאנק שאב
 דמללכ ץראה לכ לע ךלמל היהי ינשעיבב יכ׳מאי׳יסי ץרא לכבעי לעלכלמ ןיריכמ לט אלל זע ידבלעירסי ליה ןלשארה
 ימאש הז רבדל היא־ד׳׳לכלממ יעסל דלע לנחי אלל דמ עיזמ אבה איסנה׳לסגימ חע היתיל׳רסי ץרא לכב לעלכלמ לריכיס
 עבגמ ראבש למכ הדלהי ץראמ טעלמ קלח לעי׳לסלדי לע׳מאנ קפס ילב הזש ןלמיל עבגמ הברעב ץראה לכ ביסי בח א

 'יפס המידימ לאב ץיאה לכל למכ לכמ לכ 'יפ היהיל ללכה ןמ טעלמ קלח לע לכעלמ אבע סימעפל סלסתי בגנ ןלמרל
 יי קלח לעל'ידנמ ץ־^ל׳לכלמסה לנרא סהש סליעה ןמ-קלח לע 'לנראה לכב בער יהיל׳מא הלחעב יכ לאכ ץראה לכמו



 ב רמאמ

 י ס\יג לכ ןכ)ן׳ראה לכמ)למכ המלש יגפעא ישקבמ קאה לכל ןכל ♦ מייבמ לאב ץיאה לכל מא סתהגילביאה ןת טעלמ
 ישה לע מאנש המ ןבליש ילאר ןלרחאה ךרדה הז לעל םילגה ןמל ץיאה ןמ יכעלמ קלח לע זלמיד המלש לע בס להלדבנמ
 רפסיש מאי לבא ׳ הלילח סשהגדלהגימ הלהעל הלהנל לכ יפסל סדאבעללכי סיס מאיס אל ךעלהע לכ הרפסא ןעמל
 יקלאמ ךאסכ יפס דעל סללע׳יקלא ךאסכ למכ לניכה ןמ שלמסה סמ רסחל לניכה ךרד ןכ יכ ׳ ססהניללהנימ טעלמ קלח
 הזב זימרי לא ׳ לנילכלמ טבש דלסית טבשש יפל דעל סללעל לאסכ היהיש רזגנ סיקלאמ יכ רה לא הזב זלמרד דעל סללע

 לט לכל עשילא ינפ ליבקהל ךלהשכ לאזח לע׳יניכת מא ןכל ׳ לדיב לינלדא׳לט לכמל למכ לדיב לינתא בלט לכל ׳ חיסמה לא
 ללכה ןמ טעלמ קלח לע זלמרי הז לכ סעל לכמל לסלריפ ןיאש לכ אגמנ דבכל * לדיב קשמד בלט לכמל יפס * לדיב קשמד
 ס ילב יחלמלאה ראש לע אלל סלכ לע אל לאיסי ללכמ טעמ קלח לע הזבזלמריל לאליב גס דשב לכ לעיחלר ךלפסא למכ
 ה הז ןכהל ׳ הביה סס הז עללזל האלבנל ןכלמ ינילב היהיש יפ עא רשב לכמ היהיש הז יא לע רסב לכ לע יפ היהי? ׳ קפס
 ח השש יכ למכ לאל סאניליללכ סה סאנילאלבגניכקב תלליעלברנילקפס לב לינילי דאמ אלפנ אלה יכ הלמהעאזב ךידה
 3יואלבנ 7)יק ליבלי קל ׳ סמא ךלמ אנמנ הללחי יכלמ ימיב כח׳אל סלדאב יפז לכניייכה דע סללאב באמ בסי סיסדח

 : חרכהבניתיניע סה לא רבעב ליה סא
 ינילי דאמ קד ןליע 'יראקב לננייע ישאכ ׳נילנליסחה ןמ קללסמ מי אלהש לנרמאס דה סיסה רלאיבב 'אכ ןרר11
 ןידדבה ןמל דבלב לינילללעפ דבמ אלל יבר סיראניבקיי סשה ראלנייס חיכהה ןמ אלהש אבמנ קלמע
 ב לד סיימחת לכב דימני רקשהלגיתאה קקללח הלילסהל במיחה יכ הזלעי למבע דבמ סג לבא ׳ מאמה הזמ ח פב לכזנש
 ןכל סכח ינילב לא סכח קי אלה היהיש סא הקללחמ ןינעה טלמי אל דשפאב יכ ראלבמ אלהל ׳ דספאבל ענמנבל יחיכהע
 אבמיש יספא יאניי אלה יכ ללכי יקלב לא סכח יקלב אלהש לילע דביס רשפא יאל "הבלר ינילב לא הבמל ללכי ינילב לא ללכי
 לככ 0יי.חי ןכל ׳ ןמאנל רשיל דיסחל הבל־יל ללכד סכח היהישו דחאה קלחה לילע קדביס ביילחלי אלה הזלל ןלדסח סלס לב
 ןיאמ למבעב בייגחמ אלה ןינע הזל ןליסח דב לב אבמיש ספא יאש רחא למלסה דב לב אבמיס ילאר אלהסנילימלסה ינימ
 ןכל לנממ עפסלמ המכחהש יפל סכחל לנממ עפסלמניליחהס יפל יח אלהש מאנסכניי לנממנילכסמנה׳וללעפה לאנילבפ
 קללז העידיה יכ סיפלחנימ קלימלסה ינימש יחאל •לכס אללנימ היהיש יספא יאש יפל סכחל יח אלה לבא סיראניה יאשכ
 הזמש יחאל •'יפלחקמ סיבר׳יראק לב לאבמיס כ״א ביילחי המכחהקללזל ןלביהניללזקליחהלניייחהעללז קללכיקלניללכיה
 למבע גיללז יאלני סלס לל אבמי אלש ביילחי מאמה הזמ י־ייסע פב לנראיבש הממל סיראניה ילבי לב אבמיס ביילחי דבה
 סה קי לילא לסחלייס סידאלקה יכ מאנל;.לקלמבעב ילבי לבייחי אלש סיראלקה ילבי לב לאבמי דב הז יא לעעדאל ןקי ימ
 לקליה למכ ידאקה ללא לב לאבמי אל סא ׳ יאבמנה לכ לע הלעל קלאיבמה ביילחמ לקליה דבמ לילא סחליי ןימ סינימ ע
 'יאבמגה לכ איבממ לקליהלקי לב לאבמיס חרכהה ןמ אלהש ידאקה ןמ הזקללזל ללכיל הבליל סכחל יחבבל ןלמדקל דחא
 אלהש למכ לילאקלמלס אלהש לב ימדמ לנאש יפל רסלעה לילא סחיב סא מכקלמלס עיליהלב המדנש דבמ מלא סחליי ןימ^
 אלש יפעחל לנבקלמלס סהס יפל קי לילא סקלא סחינסקלארהל העימשהש למכל ןליסח אלה ךפההש דבמ לנילאקלמלס
 דאלקב דשא קלמלסה דבמקחאהקלניחב יקש לב שי יאלקמ^סלס לב דאלקיס י־יאלק לכל ׳ סיימשנ סילכב אלא לנל מסלי
 ןיינעה קילכס תבכיה סיניינע במ בכרלמ הז יפל יאקה ?לאכל ׳ אלהה ראלקה לא בייחקמה ןליסחה דבמקינסתל אלהה
 מל אשינה לאקלמלס המבע דבמ איה הנה אסלנה לא הקלא בייחנשכ המכחה יכ ׳ ןליסח אלה ־יתאהלקלמלס אלה דחאה
 ל ׳ לב דביקביחמל לילאקימבע יקלב איהש אשלנה לא ןורסחה הזמ ךשמי לבקייקמ איהל אסלנה לאקינקכ הקניה דבליל
 אבמנה ןלדסחה יכ תסחה ןמ הכ סיס דבה ןמ אל קלמלס אלהש דבה ןמ לילא הקלא שחינ הנה קי לילא המכחה סחינסכל
 דחא הדללקל למדקהה ןמקלאבלמהקלדללקה ןמ לנילאקינקנ איהש לנילא ׳ולייבב המכחה ןיחבנשכ אלה קלמלס לקלאב
 ןמ קינקנ איהש לע הקלא סחינ אל העידיה לילא סחינסכל׳ לכקלמבע לע ^סלנ ראיקל לנב סדחקמ רבד איה הזלל הדללני
 קילכסלמהס ךרדכ למבע דבמ לב קאבמנ איה לכא לנבקסדחקמ איהש ךרדכ לב קסדחקמ איהש דב לע אלל קלמדקהה
 אלהה׳למלסהס מלל אלה לילא המכחה םחינשכ הנללכהל סלס יקלי ןפלאבל דלמלל תדימלקללז סדאבקלאבמנ קלנלשארה
 דאקב מאנ ןכל ׳ סדהה הגישיש ךידב אלא המכחה קגשה ך־יד רעשנ אל לנחנאס אלא ןמסח סלסקללזב לילא אבמב
 ןלרסחה דבמ אל יאקה לקלאב קבדהקלמלסה דבמ לילא לשחליי סנמא סהס סייאקת ןמ הזקללזל ןלברה דאקבלקלכיה
 שחינש למכקלימסגקיגסה סהס ינשה ןימה ןמ סהס ס׳ראקה׳יפא לילא סחיל לכלנ ךידת הז לעל ׳ אלהה ראלקכ קבדה
 א קימסג הגשיה איהש דבמ קפס ילב לילא הקלא סחינ אלל חלחינה חידקא ה חריל לרליאכ קייסלח הגשה איהש החיהה לילא
 חה דב אלהש האנההקלבק אל הדאר הנללכב לקלא בייקמה ןמ ןלביכ ןביקהקלבק איהש הב קבדה קלמלסה דבמ אלא
 הלוע ירבד לע סידבמ ץיאמ סקלא יאיבלה סליב סיקיוב אלל סכיקלבאקא יקרבד אל יכ איבנה ליאמ להזל ׳ ןל־יסחה

 לשל אטיחה בל ענכית ידכקייה ןבדקה יישע יללב גולכס׳איבס ידה׳יללקב לעמש מאלקלא יקילב הזה בדהקא םא יכדיבזל
 א סידלקע סדל םיריבא דסב לכלאה לקכה מאמכ הלילח לילא עיגמהקייסמיה האנקה דבמ אלללללקב עלתסלל סשה לא

 ינארק? לגלקדלק סיקלאל חבז הגישא



 'ב רמאמ

 אל הזלל׳ דבלב ססהגזידמעל אטנתה בל ןיגכל ה5ייה5ילכבדקה עיישע יללבעגללכש תיאר תז לכשמל תיב סליב ינאיקל
 'יחדקלל ^ןרלאכה ביקל 'יימשנ סייח ילנ׳יב לכתנאש דבמ לנילאעלמלש איהש יעע אש שלשמה שלחל טעט ה שלח לילא סחיג

 '*לגלנקלכלשק ךי:זא הנייהג־י לימאב העימשה לגיכה לילא סחיי ־זלל ׳ 3יי יילא להשחינס יגחלי^ר^מלש םיש סהב ן־יא קיזמה

 יגחליגקלמלש סתש ןלמהה למדי הלאש יפל ץדאק לכבגקלטטלשמ תמה ת יניע ליאייי לא ה ןיע הגהעלאדת לילא סחיל
 כ שישעלמלשה דבמ עי לילא לסחליי סנמא סייא^רהס היאר לזל ׳ שלסמהל סעטה לילא סחליי אלש סע!חי לילא סחליי הזלל
 גקי לב ליבליש ילאר סידיפנ לנב אבמנש יפע אעי יילא לסחגייש*יראקהש מאכ כ על ׳ םזיכ שיש (־ליסחה דבמ אל סהכ

 אלש דחא ס5ילא הבקנש ילבעב ןכל םידספנ ס_5ילא ןיבנ הז רחא הזב ס3ילא הנקב לא גישנש דלכעב לכחנא יכ '*ידחאעמ
 לגילמבעב ילבי לכייחיאלש ןפלאב ינקנ י^ילבל דחאגימ םניבנשילאר}יילב לבא סיפסלנ סיראית סקלא ןיבנ לנב ליה

 םתב קבדה (ליסחה דבמ אל םהב יפא^למלשה דבמ לילא לסחליי סנמא*יראל;רתש לניאיב דבכל ׳ לילא ןלישח הזהיהיל
 'לנלדסחה ירא^ לכ לנממ קלסל לנליסחה ןמ קליסמ אלהש דה שדשה לנמש הז דלפעבל ׳'לנלדשחה ןמ קללסמ^יי אלהש יפל

 לסחליי םנמא לב לאבמיש לא לילא לסחלייס/ילימלשה ידאק לכש לב לללכלל םהימתלגייאילהל הבישהל יניעהלקללכסה למכ
 (ליסח םהש ילנש לא ילבד למכ םהילא ךשמיש לא םהב דשא ןלרסחה דב לע אלקילמלשה ןמ םהב שיש דבה לע לאבמי לא

 לא טלקשקי לאל ש־יחע לא ךל ימד לא סיקלא ידלשמה מאש להזל ׳ תנעשמ יעלבל דחא ןפלא לע דימק םייק>י לע־יליהל לב
 כ״א ילנש םלש לבקע אלל ןייסח םלש ךב ןיא יכעלאיל דבמ אלל׳ללבס דבמ אלל תניש דבמ אל ךל הימלד (יאש רחא מללכ
 לילא למיילקיש רשפא לניאיבס ךרדה לעל ׳ לא טלקשע לאל שדחע לא לנממ קדב עשר עלבב שייתע םידגלב טיבע המל
 זלרסח םלס לב לבייחי אלש דבכ סתימלדל ללכיל תבלרל םכחל יח למכ לילא םסחילמ טלמה ןיאש ןע ■א׳ייבליית סיראלעעי
 ס ךיניעל לנחק לילע ךלמסל ילארל ינלרחאהל ינלשארה םטדלעת׳ימכחתעכ להניחב ןלבנל דשי ךיד אלה יכ דאמ הז ןגהל
 ימבע אל יאלע םלש ישל סחיל יספא יאש יבשלח יפמלליפה ןליעה ילעב לכ בכ קר^ לילע סיס

 יפב לניאיבס םעטה ןמ דבלב ליעלללעפ דבמ אלא דב םלשב למבע דבמ ייקמ אלל
 לל שי ישהש מלאתסעכ לז םבמרקס דע׳יפלסלליפתעלעד רתא לכשמנס סיינילעה םימכחה לכ עעד ןכל־ מאמה זזמ ט
 ןכ לעל ׳ הזב שיגדי אלל סלייקהל קללסה ןיב ןבק ללאכ אלה הנה לעלמבעב ילבי םיבייחמ יעלב סתשל סיימבע סיראע
 עלע סיקדלב ילללסה סיראעה לכשל ׳ ילללס אלא יבלייח ראלע סלש םשל סחיל רשפא יאש תאל הזבעדחא ךיד לל חקל
 לעליהל תלחעה לא הבס לא הלע איקיש למכ יכ תאי ןכ לעל ליעלללעפ דבמ אלא יבלייח ראלע םלס לילע קדביש רשפא יאל
 לכ איבמת לעליהל שדחמ הסלעלאילב לעלפ לא דכלי חיקד לנמת 'ילללע םלכל םהל הלחקהל סיאבמנה לכל הבסל הלע

 ןכל ׳ סעריביבעיאדנ הללדג המכחב יהבמנה לכ איבממ לקליהל םכח איקי ןכ חיכה ילכמ טלספה לנלביב סיאבמנה
 ללמגה דב לע אל הנינחהל תלמחהל דסחה דב לע'תילע ןנלחל םחדמל׳לאבמנת לכ גיהנמ לעמהל יסתל ןלנחל םלחי איקי
 ילבמ סיאבמנה לכלעלתלסתי בלטה עיפשת לעליהלעלקדב השלע לא בידנ איקי ןכל * םלשאל ינמידקה ימ׳לעכה׳מאמכ
 דבמ דחאת םירבד ינשב סלסיעלבידנהס יפל ׳ ןכעלסעל בידנה קחמ אלהש למכ הזמ לילא עיגי יכ סל ללמג סלסעיקע
 דפסהל רענל <!ןיסה ןעיש ימ יכעלעלע לכ לבקש דכש לבקמל ןקש אלה לבקתת דבמ ישא ׳ ןעלנה דבמ דחאהל לבקמה
 שיאל ^יסהל תשאל ךלפתעעל אלה ילארה יכ הנעמבעלעיע לבק אלש ימל ד בדהעעל 'לכידנ הז ןיא שיאל ךלפהל תשאל
 היה סאש לב םלשיש ידכעובידנהלעלפ לא ךיטבמ בידנה היהי אלש אלה ןעלנהדבמישאללבדנמליס״ענלדפסהל
 ^אל דלבכ לא *?ןסכ הלס לא <?ןסכ ועילמע לבקיש ידכ יכד ןקי יחלס אלא בידנ הז־היהי אלעיבידנה לעלפ לא ךייב בידנה

 הנקיש יתלשכ אלה הנתל אלתה יבדת לא לכדב ךכב ךידעמ אלהש יפל הז ןעי יכעלכידנ הז ןיא לייללס לפכ רבדכ ןניי סא
 ימ יכ אלהה לעלפה לע חכלשיס לא לללתיש לא׳רטבמ בידנה היהי אלש ילאר כג ל ׳ לילא לכרכ יפכ ליללש ידכמ יעליב רבדה
 לניאס יפע׳א המ יכס לבקמל אלהה לללתת יסח אלה הנה תת עגמ לבני לא למס לדגי לא לללקי לא חבלסיס דכ יבד עפיש

 לעיסארב הסעמ לע לזראס למכ םהל ליעלמתלעלאנתל ילאדתעלמלסת׳לאבמנה לכ לא הנקה 'עי אלהל ןלשאדה עגידמכ
 ס המ^נמלשיהל המיקהל יפליה םהל ןנח םיארבנה הבקה ארבסכ יכ לי'לאיבנ ןקמלקב לאיבנ ןנליבבב לארבנ לעעדל
 הזב לי ראלעה ועלאב סיאנתנעליתל לביי סא ןילאסנ ליה לשמ דע ללאס ןעמלקבל ןנליבבב להזל סהלעלאנל בלט אלהש
 ל קלאבמנה ללא הבקה תסעל ל^"^ אלל לאיבנ ןזעדל להזלעלאיבהל םיברעמ לית םהל אבמנתעלמלסתל התלקהל יפליה
 עייסע אלה ללמג עלקע ילבמ עלבדנת יקעם יפלל יעמאה בידנה אלהש יאממ אלה ז זללעלנגתמ לבנהל אלל יכס לבקל
 האירב ה עעב השעש הת לע (כ אךינ אלל י מידכה ןמ עיגמה דבכנ יעמה לעלפת אלהסעיקדב תש־לע ישה ארקנ הקדבה

 עה לר יעמאהעלבידנה אלהש סעלאיבמ םייקמ עפש דימע לעאמ עיפשהלו סיאבמנה םייקל דימעמ אלהש המ לע לבא
 הז לעל ׳ דסחהעדתעהלילדסח םליעל יכ אלה קלבלטה־יקעס סייסל בלט יכ'הל לדלה׳לקכה׳מאסלהזל׳בלטהעדמעה
 דיתי זלשלב השלע בעכס דחא הנה עע לכב הקדב הסלע טפשמ ידמלש ידשא׳לעכה׳תא׳ עע לכב הקדב הסלע יסה איקנ

 תמלש' למנ סיבי ןלשלב 'דליב יסלע׳מא אלל



 ב רמאמ

 6כ לזילמכ ל^^׳במיניע לככ הקדג השלע אלה ישא סשה טפשמ 'יימלשה סהיישא ימאיל טשה לא בש השלע יכ תאינ יילדש
 דשח ביל שיעא ךרא ארקג ןכל לכל ןלכח העא <גןא ןלנח אלה המ סלחי הנחא ^א סלחי אלה המ ליכידבגחכלהל לז סימאכ
 לקחב טי־לירלמ ןהב,א?ליכל סיראיתה הלאלעלי־יכה ןהבגיהכהל לזיאמ^לכשמנהגרלללעפה דימ יכיכב לע^לבא ןלע דקלפל
 ׳ ךיכידגחא אכ יגעידלה ימאשכ הערמל זמיכשלהזל סיכב לע עלבא ןלע דקלפל סלקר למכ סייכפה סידאע טהב שיש פע'א
 ןמ,קלחדל הילמגעלטישפ טלשפ דחא לעליה סעעליכפהעלללעפעלשעל סשה ינפלמ םדאה שקביש שפא ךיא לכממ ללאשס
 ה רלבעיל לחאש למכל ׳ ליכפלמ שקבל דאי ןהבל ליעלירכגיהכמ אלהעלדמ >ב יכ ישה להאיתל סיימשגהעלילעפעהה
 לכ לל ימאל השמל האיהל ילבכ חילשכ הביקה ^טעעכש דמלמ לרמלאל ישפא יא לעכ ארקמ אלמלא ןכחלי ר״א על ליכפ לע
 עלדמ 'גיה ללאב יכ האלבכהעלאימב השמל הבקה להארהש לד׳סהל לחלמ ינאל הןה רדסכ ינפל לשעי ןיאטלח לארשיש ןמז
 כ ליעלללעפ דימ סהש סיראעהו ליעלירב ןהבעהנמ אלהש םיכרדה דבמ לילא סיסחיעמ סיראע םהש לינפל ללפתהל ילאר
 ל אלל לללהל ךעלה אל למכע דבמ סהש סיראעה לבא סהב ליכפלמ שיקבלל סהב לללהל יאשר סכמרהעעד יפל ללא זיגכ
 םהב ללפעהל ,לכמבע םיריעמ לנייה אל הערמ סימאש פע אש אילכהל ילבגה ללדגה לאה לע לזראש להזל ליכפל ללפעהל
 םיראלת סה הלא ףאש ליאבל הללדגהעסככ ישכא לאבש דע ליעללעפ דבמ אלל למכע דבמ םידאלת םהש סיאלר םעליהל
 הללדנהעשככ ישנא םמש ארקנ המל אמליעבסמב ל־ו% למכ סהכ לללהל יעלהש ליעלייב םהבגיהכמ אלהש סיכידה דבמ
 יחי המלא ךאיה ליעלארלנ אלמלאש לעארלנ לזל לכלבי ירבלעל םיפא ךיא זענש עדלפג איה לז לימא הנשליל היטע לריזחהש
 ךכ ךלעמל עלייבה םע םהבגהלנשעלדמה דבמ םיראלע םהש םש ליאיב םלכב ןכלעלמלאה ןיב םייקעהל הללכי הדיחי
 םהש םיראעל ףאל )יעיללעפ דבמ םיראת םעליהל םהב יינפל ללפענש השמל לימאנשעלדמגי למכ הלפעב 'סימאל ילאר
 פע א יכ ןליסחה ןמ ןהב שיש דבה לע אלעלמלשה ןמ םהב שיש דנה.לע סעלא ןיביש ילאר ליעלללעפ דבמ לילא םיסחיתמ•
 ליכרד אל יכעי לקחבעללעפעהל ילכש םיבייחמ םניא ךפהה לא ךפהה^ןמעלנעשההל לנקחבעללעפה לבייחי סידאקה ללאש

 ׳ לניעלבשחמ ליתלכשחמ אלל לניכיד
 לעי לילא לסחלייס רשפא יא סהימנדלעמאל זלמלק? דחא לליכ ליעלללעפ דבמ אלל עי םהב ראלעיש םיראעה גנ קר£ל
 אל רשא אבמנה לשלריפעמאה ןכל ןלמדקל דחאב לנראיכש למכ יילללש ךרדב אלא יפוסלליפה ךרדה הז יפל
 בע דבמ םהב יאעיש םיראתה יכ ללכ בלייחה דב לע לילא לסחליש ילאר ןיא לבא ׳ אביש למכ למבע תללזב לתלאיבמ הלעי
 םבמיה מאיש למכ תי לילא לעלאיש םיחבשה ןיממ םניאל לקחבעלינ םה לבא םיחבש םניאש יד אל בלייחה דב לעל למבע

 קמל בהז ןירניד יפלא ףלא לל ליהש ךלמל לשמ םיראלעכ הכרמ היהש ימ לע מאש אניכח ד ירבדמ הזלעליאר איבהל לו
 הדלמ היהש בהז ייניד ףלאב לתלא ןיסלקמל ימא אלש רחא הנה ׳ לל אלה יאנג אלהל ףסכ ןירכיד יפלא ףלאב לעלא ןישלקמג
 חכשה ןיממ לניא סלליקהש דבמ אלה ענגהש הארי ףסכ לשב לעלא^יסלקמ מאלבא ׳ יעליהלעלחפה דבלל היהעלגגהש
 חכלשיש םיראעה לכש ביה מאי הז לבעבל בהזה ןיממ לניא סלקמ לכמ חפלשלד בלשחרבד אלהש סע ףסכהש למכ לב שיס
 רמאמה הזמ *י פב לכיאיבש למכ דב םלשב סייבלייח אל םילללש לנבליש ילאר ליעלללעפ דבמ ןכיאשעי אלה םהב ראל^יי לא
 אעש םיאיבנל לא ה ערמל אבמנש המ אלא ראע םלשב לנמבעמ לעלא דאעלמ קלעשנש ל:ל ילאר הז רלבעבל ׳ דחאה ראליע
 אה ד ע לבא ןזאהעא ךכשל ידכלעינלשלה הבחרהה דב לע םייבלייח םלרמא םנמאש ןיביש ילאר םה ףאל םהב להלדאגייש

 ך למבעדבמ סהבראעייש סא ׳ םינפ בלעעיאלת סהכראלעישםיראעההזיפלליהילסילללשלגבליש׳ילאדעמאה
 ראלעיש םאל םהב ךיראהל שכל יבלייח ךיד םהב רבדל שפא יא כעל םימכחה לא ףא םלעהה עלכת םלענ אלה דנה הז>
 שע יתמ םיליסכל םעב ירעלכ לניכ ררלשמה מא םילכשל *יפאל לכל דכנ דנה הושל לנממ דימת עלכשמנהעלללעפה דבמ
 םדא יאשר ןידדבה ילאל ליתל^ירכגיהנמ אלה םהבש םיכרדה ןכלעל טיבי אלה ןיע רבלי סא עמשי אלה ןזלא עטלנה לליכשע
 ינש דגנכ ה עא יתפנ יכרב ימעפ ב ימא יכ העא ישפנ יכרב רלמזמב דלד זמר לללה חבשה ינימ ב לאל ׳ םהב ךיראהל
 רלבקב העא ישפנ יכרב לי לשדק םשעא יברק לכל ישפנ יכרב מא למבע דבמ רשא חבשה דגנכ ׳ לנדמאש הבשה ינימ
 לועפשב אטבל ףאל לב ךיראהל םדאל יאשר ןיאש למבע תניחבב להזש לשדק סשעניחבל לעבטעלעמ יפכ לל ילארה חבשה
 רמילכ לסדק סשעא יברק לכל מא לבא רבד לב יפ א1ל לב ךיראה אל הזלל סילללש םהה םי״אעת ליבלי אל סא לכלי אל
 לבלקמה בלטהל ויעלללעפעניחבברשא ינשה חבשה דננכל רבדל הללני הפה ןיאש המ לש-דק םשעלעמ יפכ לל ילארה חבשה

 ס הזלל ליעללעפ דבמ אלה חבשה הזש ראבל העא ישפניכרבעכש םעפ ימא ליעלירב םהבגיהנמ אלהש םיכרדהל לנממ
 ונה דעיל ׳ *לכל ^לגה *לכליבינלע לכל חללשה רמאל לנממעילבלקמהעלבלטה יפשל הזב ךיראתל ליללמג ^כ יחבשע לאל םייס
 לולדמ גיהש עלירבה סהבגיהנמ אלהשעלדמה לא זלמיל השמל ליכרד עידלי רכז סללככל ׳ אלתה רללוזמב דבסשעלביטה
 דעלדמ טהל ־ז ינפלש רפב רכזנש למכ ץעלירב ןהב גיהנהל סשהמעלכשמנהעלללעפה דבמ םיראלגי סה השמל לרמאנש

 סיראעהלעל ׳ לנבעכש ךרדה לע זייב לתחבשיל לנימאת יללה סיראעהינית טשב ישה יאעי העימ אבמנ ןבל ׳ םימחר
 דבב דכיל ךיראהל ןהב רלבדה ביחרה ליעיללעפ דבמ רשא סיראעב לבא םהב לללהלמ א־יי ה־הש מא ומבע ■יבמ ־ישא

 מא ינשה לעיעללחע ארלנ ליא ןלשארה לעל ׳ לללה חבשת ינימ כ דגיכ םילאב ךלמכ ימ םימעפ ב ימא הז רלבעבל אלהה
 ה ידכל 'לכל ךזעבעלהנ על ךניתיעיטנ תאל ינשה ןימב ךיראהל *אלפ תשלע



 ב רמאמ

 לע יימאיש ךרדה לע וילע^ייימאכ סה ץגילללעפ דבת לללהלג סהכ בדל ־יןרלמ סדאס י־־יאמה ז^לאשי זכמ אלש ידכו
 דנה הז לעל סייניתא ינילפ סיכויליד ללבש יירישה רלבדה דנ לע סה ריבזאש׳יחבשה לכ מללכיהל הרישא לי^בדנילזימכ מא
 יךנלרחחנש^ ךעאחלרבי־ךכלאגכלרבוהתחלמשיאדמא קלע זזאהגלא ךכשלידכ סי-אגזיב ססהניא "אתחש אוה
 יכ סדאה סהב יאיגריס ךרדה לע וינילללעפ דנמ יפא ראע סלשב ןרא^ל שפא יא תליאה ךרד לע לבא בייא זב^־עי ה ךנימי
 יבדל רשפאש חבש־ה ינימ לכ לע הלע^יכו האג האג^ימאה ךרד לע לבא וב רבדא יירישה ריפסה ךרד לע מילכ האג האג
 כד אמס מאש לזד לעוא לניבהס ךרדה לעל הלה^י הימוד ךל דלד רמאמכ הקומשהניי לקחב ילאר רגיליה תבשה ה^ה ץכ לע לב

 ׳ תללהזי ארלכ הסמ לארק ןיכ לעל ךילא הלהתה איה הק^סה רמללכ־הלהת הימלד ךל גש אקיניסמ אלכד
 דנמ רשא סיראגזיהל למנע דנמ רשא ידאןיה סהשיש־ה סה״ב ראל_5ריש לנלמאס לללה סירא/יה ינימ ינש רכ קר^

 רמכ־ לי/יולועפ דנמ סהב ־יאלתיס סהב הלע ןיינעהש סיראמ שי סינימה ללאמ דחא לכב הנהליגיוליעפ
 ללאבו זלמדקל דחא למכ למנע דנמ סהב ראלגייש סהב הלע ןינעהס סידאמי שיו - דשח ברל סיפא ך־יא ןונחל סלחי
 ב רתלגוי סא סהב קפוסמ ןיינעהש סיראמ שיל* • ונרמאש ומכ סיילללש ונבלי אלא !יתאה ךרד לע סהב רא^מיש ־ישפח יא

 ידכ סמנקב הז "אבנל סיראמה ללאנזינבהב ךרדה ראבל ךירג ןכ לעל לנממגיוכשמנהמללועפה דנמ לא למנע דנמ סהכ
 לימוליעפ דנמ יכ הזל לנדלראש סידדנ במ הז ןחביש ייאר בוט אוהסעי לילע רמאישכ יכ רמ^נל סגילוזל היאר סהמ תקליס

 בה רמא בלט אלהש יממ אלא בלטה ךשמיש רשפא יאל לנממ5יוכסמנ מוכוטה לכש דנמ בלט אלהש וילע ־ימאד סנמא
 רחא ןלרסחה ןמ יקנ למלמנעס יפל בוט ארקנ יכ יילללש ןיינעה ןבויש ילאר למנע דנמ דאלגייסכ לבא־ לכל ה ביט׳ומנה
 אלהשב להדאמיש׳למכב אנמנו עי אלה רדעה לכש יפל *ידעה אלל ילנש סלס והגישי אל הולו • לנראיבש ימכגילרשפא יב ןיאש
 גזילבלטהגיניתבב ביטמ מאל למנע בלט אלהש ניתבב המא בלט מא ךיקח ינדמל 'יטמל המא בלט׳ליא ןידדנה ינש ילאמ בלט
 הרלמ אלפנ רלדסומלמלסב׳לאינמה אינמהס רחאש מלל הנלכה לימלללעפ דנל סא סכח אלהש וילע רמאישכו לנמממלכשמנה
 דמללרה חיכוי אלה סימ רסליה לגל עמשי אלה ןזא עטונה בותכה רמאמכ אינמהש המ לכ עשמ למויהל אינמליהממכח לע
 גמנע דנמ הז לילע רמאישכ לבא לנמממלעפשלממלעדהלממשההס דנמ עדויל גיסמ למ ויה לע היאר חקלש י״המעד ס־־א
 'איבש למכ רמוחה ןמ לדבנל יקנ לכשמי אלהש ־יחא יכ הזל ונממ סלענ רבד ןיאש מלל הנלכהש אלהל ייללוש ןבויש ילאר
 ןיעב סילזלנה סימהש היארב מללכשומהו מלסחומה.1ישהמ דייטמהל ענומה איה רמלחה ט יבד לנממ סלעי אלמפלמב
 'ישחימהלכגישהמ ענומ רמלחהס ללכבו זזאהל,ךאה יילוח ןכל׳ למוא־יל יתה ץפתס הממ.יאדמ סיענלמ ןיעה יילוח -יאש לא
 ה מוחלה ןכו סי־ילכשל הז הרקיש ומכ סהיגסומגישיהמחלמהמלחכ ולבלבי אכמוטנאהמ סיללעה סידאה ןכל מלממאב
 הממגשה תילכמ מיסי תל סהב ברמלחלהס סלודג ןמזב יכ סי׳יענב הז הארכש למכ תוילכשה תמשהה ןמ ענימ יי-ימלמה
 •מגלכ הלרזמ ונממ רנבי אלל רבד ונממ סלעי אלש יפל סכח א״יקי טלשפ לכש אוהש ימש ראבמה הזליגישהל סלכש תככס

 בה לימולנעפ דנמ סא הנלר אלהש וילע מאישכל הגשהה תתירטמה תובסה לב ןיא יכגישהל לחכבש ייבד סלשכ לכס יניאש
 ןושלה הז אביל ןראבל סימסב השע ה ןפח ישא לכ ל־ימאס טושפה לנלנרב השענ ןראבל סימשב השענה לכש מול הנולנזי
 ס קפה ילב הז הנר לעלעהס דיאנ סלסני עיגמ ייריחבה לעופה לא המודה ונממ ךשמנה לעופה הא־״נשכ סשה לע דימת
 לע הרלמ העישיהמענה יכ מ;ילכ העושיב'יונע ראפי למעב ה הנלר יכ ינלינהל ה הנר׳ומכה מא סלשנ היה אל ןכ אל סאש
 חקלש ירה־ ה סאנ יתנפח הלאב יכ ץראכ הקדנו טפשמ דסח השוע ה ינא יכ ימוא עודיו לכשה איבנה יימאיש ומכ ןלנ״ה
 ראבתיו ׳ ותושעל הנור לתויה לע הרלי לכש לעבל רבדהתייסע יכ סמלא הסועל לעופ אלהש דנמ סהב ץפח ותליה לע היאר
 אל סא ךא)הנו־י)ן׳פק והארקנ ה,׳ 'לבעב ץפחה לעבמתלכשמכהתוללעפהלאתלמת ישהמתלכסמנ׳ללועפ לנתוא״ל יכ הזמ
 מ תמלענ יתעידיש למכ סלענ רבד הז יבתללעפתהל יונש שדחי אלש ןפלאבתי מ ןוניהו ץפחה היהי דנ הקח לע •יעשכ

 דחיבש ומכ ןונייה ןינע ןכ־ התלוזגיי ותויה תמודיש רשפא יאש תימלש התויהל לילא התוא סיסחימ ונאל איה ךאיה לנתמ
 בוטה עיפשהמ חכוש אלל בזלע אלל סאלמוניאש וב הנללכה היהי ייללוש קנע יאיתה הז *יאבל הנייכשכל ץאמה הזמג דפב
 אלו סתלח בזע חלל סאמ אלש הזה סלקמב זלירהתנללכס בקעי תיבשתבש ךנ״א ה תיני בותכה רמאש למכגדמלשהל
 ךתיבע לכ תפסא מאש להזל לוכאל הי״ל סהמינפ יתרתסתל סיתבזעלאוהה סליב יפא היחל ךפה סהילע סוחלמ חכש
 ה לכב ינלנרתושעל לוכיס דמלל הנלובה ויתולועפ דנמ סא ילבנ וא לוכי אוהש תי וילע מאיסכל- ךפא ןו־יחמתיבישה
 עמ האלל יתלב איהש אלהל יללוש ןבליש ילאר למנע דנמ סאל ץפח ובלש המ השעיש רלבגכ לדיב בכעיש ימ ןיתל סית.מ;ה
 דאלתישכל המ תותל לב זךהתילכת לעב היה סאש תילכת לעב יתלב תלוכי ול ינמיש בייחתי חז ־יובעבו הנו״ש המ תלסעמ
 הי הזלו ונממ סיכשמנ סייחהש דמול הגלכה ליתיללעפדנמ סא יח וילע דץאישכל ־ ללכ תואל לב ןיאש רמול הכלנה ליכיב
 לה״אתנ לכחנא יכ אלהנ יילללש ץבליש יואר למנעתניחבב סללאו ׳ יח היהי אל סא לנממ״זימיתה ךשמי אל יכ ת־יכהב ח היהי

 תלוזב הז סהמ עפשויש שאה ןמ סוחהל ־ינה ןמ דלאה עפשויש המ ד ע עפשוי אל ונממ עפשויש המ יכ תוהל יח אלז־שב
 יו העידיב עיפשמתי'אוהש סיעיפשמה יניממ *יזיבנ ־ימויה דנה לע עיפשי סנמאתי אוה יכ ועיפשיש המב זיניו העידי

 ןכל יחה זילהש [לגי)



 ב רמאמ

 העידיב אןה לכתמ עפשליש המש הנלכהל'עפשלמ היה אל ינלאש עיפשהל המיל עיפשהל ללכיל עיפשיש המ עדי אלה ןכל
 פגיללכי לל שיש אלהל ןיינעת הנכה לכ הנלכהל לב דלכדה דבי דאמ קד ןיכע תח׳ יחה ןמ עפשליס המ למכ^ליכיל ןלניל

 עיפשיש המ עילר עיפשתלמ חכ5ש אלל בזלע אלל סאלמ לניאש מללכ עיפשהל תבליל עיפשהלמ האלל לניאש מללכ )יבב
 גישמ יחה יכ יח אלהש מאנ הז רלכעבל לגממ עפשליש המב עדלי יעלב אלל עיפשיש תמ לגממ סלעיש לבס לניאש ׳מללכ
 לא ללכיל הבלי סכח יח אלהש יראמ דה ללא לבלשיל שאה ןמ ךשמנה סלחכ עבטב לניאס לב הנלכהל לב תנליל לעפיש תמ
 דידג סנמא סהש למנע דגחמי סתב ראלעישיייאמה לכ לנבליש דאי ךידת הז לעל׳ינדאיכש למכ עיילללשעחא הנלכ
 זש הממ ךןילי סעלא תננימ סא קזה ןיאל לילע סיקדלגיילללשת׳יייימה לכ יכ ליתיש למכ׳ידאמה ליהי יילללש ןיינע לנבליש
 שישה הז לכמש הזלל׳מי לילא ןליסח סלש סהמ ביחמי אלש ןינעב׳ילללש םמלא ןיבמש חאמבב סהש מאמ לא לנדכזש
 יענמנ׳יבליחהידאמהש ללכלז סבמיהעעל יפל לנבמכס הזת ןיינעה לא זלמילמלנלישחת ןת קללסתמי אלהש יעיבייה
 אלהש הזה דה שישל סיבייחממה סייבדה ןמ הכ קר^ :לילא ןליסח סהס יפל לנתמ לקללסיש ילאיל לקחכ
 ב׳פב יכזנש יכילמתמעדה יפל ןהל יפלסלליפ תעעלה הז יפל ןה מלנליסחה ןמ קללסממי למליח
 אלהש ישה סהב יאלמיש רשפאש ידאמת ןמ יבליח לא יילללס יתיש ןה יאמ םלשב ישה לניאמ רשאכש סה הכה מאמה הזמ

 לניאיבש דחא יכ הזל ׳ מלבישחל3ילמלשכמככ סאל ןמזב מבב סא ןידדנ במ '5יבב 'מי לכ אלהה יאמה ןבליש ילאר
 ראתיש דאמ הז היהיש ביילחי הכת דחאממת דגה ןמ ןה סדיקת דנה ןמ ןת מבב ןמז גתכ אלהש לי יחגנל ןלמיק ישהש
 ליהיש ישפא יא יכ 'מבב ןמז לב לאגמי "ידאמה ןכ ימבכ ןמז נתיל אנמכ היה מי אלהש למכ יכ לה למכ יחגנל ןלמדקמי לב
 מי אלמי אלה יכ זלשלה ןמלקהה דנלעאלתמבב ןמזייתאל הזלכלנראבשלמכ ןמזמללז ןמזיאגמנ לא לבישדיחמ
 ןיאש מלל הנללכת לבא ןמזה אלה ךשמת היה סא אלא ןמזה לא סדלק אלהש רקא ימבכ ןמז אנמנ אלהש לב תאנש קמי
 היהיש סללאל *• ןמזבמבב לב ישא ט יראמה ןמ ראמ לכ היהי ןכ לעל יחאממה דנה ןמ אלל סדלקת דנה ןמ אל הגק לל
 הזמ ןבליש ילאר סבי אלהשב ישה יאימישכ יכ קפס ןיא ־• דנה הז לע דאבמימלבישחבמבב לב ישא יראמת ןמ ראמ לכ
 מלמלשב מבבה עדליש רשפא יאל למנע תא עדמ היהיש ילאר למלסב מבב למלמנעש יחא יכ׳למלשב מב3 לממכתס

 ביש בג ןבמשדאי ללכי אלהשתילילע תאנשכ ןכל ׳ מכבהמא ^יקתל לכמאל מבבה יכמלמלשב מבב תעידיב אל סא
 ללדג לתליהמליכיה לב ןיאש יחא האלל בח תיתיללכממ יממ ללדגמללכי המתיש שפא יבכ ימב היה סאש׳מכב יתלכיש
 היהי לבגלמ בלטה היה סאש חרכהב ממבלטביתבב אלהש ןבליש ילאר בלט אלהש תילילע תאנשכ ןכל אלהה המלדתה
 אנמנ להש׳ידאמה ןת דאמ לכב ןבליש ילאר ךרדה הז לעל׳למג בלט כ״א אלה היהי אל לגממ ללדג רממ בלט היהיש ישפא
 רל אלתה תלאינמתש ןבמש ילא־ימי לב ראלתישמלאינמהש לתכ ללכ ןליסחת ןמ דנ לב ןיאלמלביסחבימבב אלהש מי לב
 למללזמ לל יונק למלאיכתש רחאמלביסחב מבב היהיש רשפא יא למללז לעמלאיכתה מאישכל למללזת לל דנק לניאל למנעמ
 למכ תבב אלה למנע ינפב יאלמ לכש למכ יכמי אלה אלאיתבבמלבישחב מלע מאנ דאית לכ היהיש אנתכ ס;ש ןיאל

 בגל• מאמההזמ טכפב יאבעישלמכ חנכ ךכימיבמלתיענלמכהתאס תמ להזלמלמיענן׳לביסחפמבכ אלה ןכ לנראיבס
 ילאר ישהש יחא יכ הזל סיילבר דנמ מ3ב סהס לררפסתב׳ילבגית יתלב סתלתי לב לאנתישממתלסהפ ןבליש ילאר
 סיאנתכ תבבמליתלס התלדיס ישפאל תלנליסחה ינית לכ לנתת לקללסיל לרידניס ישפאסמליתלסה ינימ לכ לל לאגתיש
 המ ימלימלימלס לכ לאנלייס רשפא היהש רחתמלתלשהמילכמב היהי אל ןכ היה אל סתסממאה יפל ןכ היהיש ילאר לכ
 הזלל׳ למשל הללכי ןזאת אלל יכדל הללכיהפה ןיאש תמ תככמממלסה לב לאנמיס ילאיש יאלכת אלה הזלל לב יאנמנהמ

 סכ אנינח ר סלשת זמימלמלשה ןמ ןימה הז לאל למלשת ןמ ןימה הזל זלתיל סיקחמנ סניאסתלמסה ןתמלאבנ סס
 סלסב סליבגהל ךל ילאי ןיאימכב סהס יחא׳לדלכ ךימד יחבש להלכל להניתמיס לינפל׳יראמב הב*יהס ימל יתאשכ
 תיבבהמ טימגה ללא לאל לנל־ישחה ןמ קללסממי אלזיל לקתב ןליסח היה הז יכמיא ילפסל ״י סיש •יפסת שיש תללל יפסמ

 לימלעלנמ יטיפ לכב תפקת מיתשמלב איה ךיא תללל סשהמעידי חבסלייחמה אלה יכ עדמל ינתיקח ה לתזמב דמ זתי
 תש סדאהמעידי ןיממ סשהמעידי ןיאש יאבל עלמלינתיקח ה תאל ליהיס סלקמ הזיאב סיילבימגלפה סע לישעתל
 גנ יעי יכקלחימ יעילמנבלהזלמלבשחמה עדלילגיסמלמלילכ ןחלבל בל יקלחמי אלה לבא גי;נמ יתלבל יקל-ל סדאהס
 לאי ימלג'תאשכ הז סייסל ימא ןטבב ינבלסמ יממלכמיכק תמא יכ תאל הייניה יאתמ הז יאבל ךייאהל׳ ןמעימ יזע
 ץפקת'יקלא ה העידיה התיה תילנ אלב סללג היהישכ לבא לב יקלאה העידיה העיגה ינלנש יחאל אל יכ תללכ׳לגו ךיניע
 ךייפס לע יבמכנ סה סלכ תגל ןטק ימלגה לכ לבא ללכ למכ ביסחל ךלמ ינאש דבלב ימלג אלל ךיניע לאי ימלג להזל לב
 ׳ימי לימא להזל אנמנ סהת דחא סלס היהיש סדלק יפאל סהב יינלכ ליהילמלילנה סהב לעפסליש ימיה ךינפל סיעלדין
 ת אל סיעלדיהתלבימהבס תלל אב לילב אלתסתילסמה יפ לעל• >^לאב בלמכ אלהש בלמכה יפ לע סהב דחא אלל ליגל'

 ב ה יתאל ׳סהבתעידימתחאמיגל לבא העידיה הכ־־יממ



 'ב רמאס

 עעידי ל*י ךיער ג*פהל לוכי ינ^ ינ6 לבא׳וחימ יעיל ענבגזיא׳ללכ׳ סישאד ןמכע זימ ל6 7עי ידיי זמ יל)מא הז חא)
 ד למכע תמן להזו ןמזבגזיכ כ סהס לעל ס;ילעמ ךילי לכת זגיסתל יל •ישפא יאס דע דאמ יל ייקי סה יכ ךיגללבשחתל
 לל) תאש למכ הילמג ןיידתא ךב'ידחא;ית סה הז לכ סעל ׳ זלבדי ל^המ סייפסא להח עכב ־^לעידי סהש לעל■ סהישאד

 ךתלוז יבד ןניאל ךתע מלע יכליאנת הזב יןילדדלב;יהת י^לביקה ישאכ יכ ךיתלמבע לע ^סלכ יינע ןניאל סהב דחא
 ^רב בל'לביש־חבןיב ב]תיאיהשלמכיכ תלהל ךיעי׳איקל 'גלי לב ישא תמלשה ירא5י לא זלתיי ךיע־י׳למב יכ׳תאנש שפאל
 לב דשא תלמלשה ייאןיש זלת״יל ןלביי ללחמ סיפסא הז יחא תאל ךמזבל׳לבישחב עב ב סהת יאגיל יאןי לכ ן־כ ןמזב
 כ גהמ עבב סהןיי לבישא׳יראגיה ייהש ע*דיה הביע^יאל יעלדיה^ילבינחהב ךיא אלפהל ןיאש יאבל אבל '5יבב סה
 קיפה 5ילח;יב לכימאש המלזלמיל ךיעי סיימנעה׳ייא^לאךיל׳ללכ סהב לזילמכע הביתיאל "כפעאל לנימאש ידדב
 המל מאלךיויהלג*׳לבישחב 'ןיבב דחא לכןיויהלעןילילהל ליקיהמ מאלחיכהבלהלמכימתק סה לב יאבמנה׳ייאןיהש
 שיש סישאי ב סהש סללעהןיללכ יחאל סללעה במיש סדלק "תבב ןמז לב יאבמנה סןיליה לע^ילילהל סהישאי למבע
 בש כת״אל ןמזל שישגיללבק ב סהש ישאר בה תללכ הישאי ןושל להזלןיילכ5יה דבמ יחאהל הלתביהה דבמ דחאה ןליזה לא

 ןלביי ללחמ סיפסא ימא הז לעד יפסמ סלבגי אלש '^בב ןיי לב ןילימלשה ןיליה לי סילבי דבמ ישא חבשה ריכזהל
 סירא^יב ןכלבןימ ינאשכ ימללכ ךמע ידלעל יןילניקה הז יחא תא סיראןיה ילבי דבתילבי ןיי לב שיש התלדי אלש ידכל
 ב ןלברהןוללזלןוללכיהןילוז יבד הנתמ ןבלי העידיה יכ תלפלחןימ תלימלש סןיליה דבמ תיכהב סיבי סןילא׳אבלמ ינאל
 עב ילבד הז יא סיבייחתיייאתהש בשחי יבכ הניחבהןי^זיןילהמה ןיללז יבד אלה ןהימלדל ללא לכמ ןבליש תמל ח־יכהב
 א סיראןיה ילביב ןנלבעמ ינאש ןיליננלבןיתה סןילאת ןיקמ ינאשכ יתללכ ךמע ידלעל יןללביקה תא ןכ לע ךיןילמבעב

 יד לע לבא ךיןילמנעב סיאבתנ סההןילימלשהןיליה תאילהמ תלילכשןילניחב אלא ןניא ייאןית סןילא לכש האלי ינא
 למכ יכ־ךיןדמבעב ילבר׳יבייחמ ןניאל ךןיללז יבד ןניאש ללכ ךמע ידלעל ןלשל להזל ךמבעןיללז יבד סניאןימאה ךיד
 ן״ללז יבד ןניא תעידיהל תמכחה ןכרב ילביה ידעהמ ילכש תניחב אלה לבא עלהמת לע ^לנ יכד לניא תחאה יאןיס

 הת ןילילכשןילניחב סהש לב סיאנמנת 'ןיבבה סייאןית לכב ימאי ןכל לב ללבסה ידעהמןיילכש תניחב איהלןיוהמה
 ןיליתלשתןימה לע זלתיל ^לס ןיא ישה סאיקב הלבקה יתכח לזתי הז לאו 'הזןיללז אלןיללליסחה ןת קללסמעי לןיעהמ

 - : לנבןיכש ןידדנגה ןת "ןיבבןיילב סיאבמנה
 יב׳אלה ךליב יכ סעהןיא ילאןי אל למכ לתללזמ עפשתל בלשה לבקמ לע יתאי׳^תלשמ סש ךליב 'ט קר^
 ת ךליב ומכ לןיללזל עפשהל בלשה ןןילנ לע תאד* ןכ יביל הדשב הן:?א ךליבל ייעב תמא ךליב
 ל־סכןיא ליבה ־ישא ת ךליב• ךיקלק ינדמל ה העא ךליב׳ילבמ ייעב יל לדסח^אילפהקכ׳ת ךל־יב׳ביקל ידי דמלמה יילכ
 'ליב ךיביל לנאנמש יזיא יכ ללעפ ךליב היהי לבקתת לע ימאישכל עפשל בוש תפסוןיל ילבי לע תאנ סש הכיב יכ הזל
 ןןיונה לע ימאישכל׳הבלשה ילבימ עפשלמ תללכ ללעפ ךליב היהיל ןיינבה לכ וכמת הנבנ־לקה ןמ ילקמ אלהש סכןיא
 איהש הכיב לנממ עיגמה לעפתןיליתלןיי סחה סתב א״יקנ׳ייאןיןילמש סהש ןלנחל סלחי למכ יאתה סש ךליב היהי
 תזלל׳הבלשתפסלת הכיב ןכ ישיפמה לכתמכסת יפכ תבלשה׳לישח אלה תיאמ'לשלש למכ יכ הבלשה ילביל עפשתפסלןי
 ב ישלעהלע לתלא אנתנ יכתלפלחתמהתלחלבתהילבילע הכיב ןושל אבמנל׳תבלשה ילבי עיפשמל ־יאלת ךליב היהי-
 יפל׳תמע בנע ^יסלי אלל יישעת איה׳התכיב תתלש מאל׳תדשבלתיבב לל שי ישא לכב הןיכיב יהרי׳יפלחתמ סינפב

 תגאד תבימ׳יסכנ הבימ סימאכ לודגה ח־דשהל בבעתתבסהיהיתזש׳יפלחממ׳יבי׳ינימב אבישכ יכ ישלעה ךתימס
 עה לא ךשמיש לכידמ ישא בנעה אלהה ישלעה סע ישה ףיסלי אל יבי ינימב אביש״פעא סשתתכיבב ישלעת יכ ימא

 לתדא ךיביל סיא ןדפמ לאבב דלע בקעי לא׳יקלא איילךנשב ייפ 'ליב׳ינבהתחלנה לע בג הכיב'ישל אימנל ישלעה
 'יפא דאה הלחי אל׳לנלזמב התכיב'ליתב יכ׳׳ביקת׳לחמ יתלייסתליימימ תאל מחלת^ייבללאייבהיחלכה לע לתלא׳נמנל
 'ייעבש יתלבה יילחת הלחי אלש ןכש לכל׳׳ביקמ תלחמ יתל־ייסהללהזל סדאלשלעבשיפכתליהל׳יגלהנת׳ייעכשה׳יילחה
 הכיב ןלשל אכמנל ׳ אלמא ךיליי יפסמתא להזו לתע אלכ סדאה תלמי אלל* ךניאב היקעל הלכשמ היהת אל להזל
 כחהןיחלנה לע ןכ סג להאנמנלךינפל סללע תליהל ךדבע תיב תא ךיכללאלה התעל דלד׳מא דלבכהתחלנה לע כ׳ג
 לילא אביש ישפא יאתלחלנהת ןמ׳יפלזתמ׳ינימבהבושתפסיתל עפש ילבי לכל■ ךיקלחינדמל׳ת תתא וליב המכחה

 לילאל יחאה לעלפה ^יסלי אל שאה ןת סלחכל ינה ןת ךשמנה ילאכ עבשב לעלפהש יפל לוכיל סכחל תנליל יחל לעופמ
 יפכ להיסחיל לעופה ^יסלי יכ ןוניב לעופב ןכ ןיאש תת■ לעלפה דחא ןיינע לע ר*מת אלה לבא סעפ לת־סחיל סעפ
 הי ןכ סא עיפשהל ללכד עיפשתש תת עדמ אלהל׳יחת ןת אלא ןלני ייילני אל יכ חיכהב יח אלה ןוניב לעופ לכל לנלני
 ל תי סשתתא לב תבשל ךמב ןושל יחבנש הת הזלל ללכיל הנליו סכחו יח חיכהב הבלשתפסלתל הכיב עיפשמה היהי

 ל ללוכ סש ךליבתבעי לל־אכ־ לנכיל הנניל סכחל יח לעופמתלעיגמ םתליהלע תיליל תלחלנהת לע׳מאנ סש אלהש יפל
 הזלל תלימלשה ינימ לכל



 ג רמאמ

 מיכ תכלטה ןליסח ^להש היאמ ךפס סכיב ןלשל היתש יחאעמליסחה ןת קללסמגזיי יחיה אלהס׳לה שישה לע הדי תזלן
 זלייסש להח הללהא לתכאלהשגלעלכבה3יאהכדבא':[3־)כהמא'ללכבלללההלחבשהלעהכדכזלשלאבמנלדנרתא0
 הראה לבקיש^ילבלטה ינימ לכ לע סשת לב חבשל ךתב לס ןלסלה מ הלתגהעסנכ יסנא )כק5י ןכ לעל יפב לגקלהגי דימ^י
 'לכיבה ךמד לנתה׳כדבל הרל;יה3יכדב למכספנבל ןינהנה גיכיב למכ ^לגב שפנב ןה היהיש ןימ הז יאמ ^גנב ןה ישהמ
 א לימא הזלי לנממ5דעפסלמ ליהיס ןימ הז יאמ^ילחלנתהלנזללבלטה לכשלעלכיבה ילקת יסהסגילדהל חבשהגיכיב למכ
 ס ססכ לימא מלעיהלעלפנקיתאמלשרשיסלעלבלטהלעלפאלתגחי לאהש בשחי אלש ידכל לכל גזילדלהלןיכירנ העב־יא
 ינימ לכ לע חבשה לללכ תבלש ססת הזמליהלל ׳}יי ל3יאמ אב לכתסגללדהל העיה לע ןיכרבמ ךכ תבלטה לע ןיכרבמש
 על לשדק סש ישב לכ ךיביל דמל הלהגי למזמב מא דלד אבמנ לממאש למכ הכיב זלשלבעלללכנהמלחלבתתלמלכלטה
 ממלסה ינימ לכ לע לד סלכ לע חבשה לע הדי ךליב סש יכ היהיש ןימ הז יאמ לבלטה ינימ לבקמ לכ׳מללכ דעל סללעל
 דזחשכ הזלללהללהיש מללכ ׳ דעל סללעל ךמש הכיבאל תיתימלממליתש מאל ךלמה יקלא ךממתאלנילחמב ליחגקה הזלל
 לללהמל ה ללדג מא לכה לעל ׳ תלח^יב מאש ךמש הכיבאל סלקמב דעל סללעל ךמש תללהאל מא ךכיבא סלי לכב מלל
 יכ הז דאבל׳ךישעמ חבשי ילדל ילד דמ מאש להזל סישעמה דבמ אלא היהיש רשפא יא חבשה יכ למנע דבמ מללכ דאמ
 'זיב מזבלגקל סה סדאה ייחש דבמ סא ידדבגמ נ^ב הז יכ למבע ניחבב היהיש רשפא יא לחבשל לנל פאש לללההל חבשה
 הז ינפלש פב לנראיבש למכ סדבי דבמ עבכ סה ליחבסש דבמ סאל " "מבב ןמז דימנייש ילארה חבש חבשל רשפא יא
 ןיאל ׳ דעל סללעל ךמש הכרכאל ךלמה יקלא ךממליא מאל ליחעה הזללנרלבישחב }יבב אלה סהמ חבש לכש דבמ סאו

 ס מלל הברי לבא ׳ סדאה קחב ענמנ יבד הז יכ '}יבב ןמז להזש דעל סללעל ססה חבשל ללכי סדאה היהיש מלל לנלבי
 מגילעינמ סש היהי אלש ןינעב סלי לכב לללהה הז היתישל דעל סללעל ךמס סמלרמ י^ייהל "ןיבב סדאה ייח ליהי׳יפאש
 א ללהל ללכי היה אל הז לכ סעש מא דעל סללעל ךמס״׳הללהאל הככרבא סלי לכב לפכ הזלל 'יחבסהעדמ;יתל ןמזה דבמ
 ליחבש יפסל שיא לכלישמ רןילי דואמ לללהמל ה ללדג לב רשאגילימלשת ילבד דבמ יכ הז ענמי 'ייחא (ידדב בהמ יכ לגזילא
 (יא דחאת חבשה אלהש עיללדגל לב הז ־ישפא יאןילביסחב '}יבב אלה לב רסאןקלמלס לכש דבמ סגל ׳ (הב לללהללגיללהלד
 דבמ ׳ ךילא לללהה לא חבשה היהי ןכ לעל״ןיב דבדב אלהת חבשה לבגליס ישפא יא הזללמלכישחבגיבב אלהש לד יקח
 לרמ סה יכ ךממ סיכשמנה סיסעמהלגילללעפה דבמ אלה ילארה לללתה ךיד לבא לנרכזש ןידדב ב ללאמ ענמנ ךמבע
 סיכשמנ סןיליה לע לדי סקלמילשל סישעמה ילדס יכמל ךישעמ חבשי דלל ית מאש להזל ללכיל הבלד סכח ךויליה לע

 ל לנבליכש למכ (לבדה לענילילתל לעיבי ךבלט בר רכזלויללכיה לע זלמרל מל לרמאי ךינחלאדנ זלזעל׳מאל סכח לעלפמ
 א לכ ןיאש יפ לל ׳ למזמה ןעלאב רשא איהה תלהגיה לכגיבבלס איה ךדדה הז לעל ;(לבית לע הדיןילבלטה ילבד יכ תלעמל
 מ לכ ה ךלדיי מא לבילעממ רעזמ טעמ (יריכמ סה יכ סידיסחהל ימכחה אלא עדמילשל ססהעלעמ ןיחבהל עדמ סדא
 ה סהל ^׳ידיסח ידיל האיבמ המכחה יכ סינימאמה סימכחה המתל ךידיסח לבא ללכ ךרד לדמ ךישעמ לכ׳ליללכ ךישעמ
 הכרב ןלשלנקמהל ילאר ךחליה חבשת אלהש הכיב ןלשלב תכלכדבי לבא דבלב ללכ ךירה לרלי אל}יללדגמגקבק סידיכמה
 : עלנלרסחה ןמ קללסמ עיליהל ס^לא עיפשמל ןילימלסה ינימ לכ לללכ ל^ה לע לנדאיבש למכ הילמ

 שפנל ן׳וחדילהש המ סעל שפנב אלהש המ סע תפב ימאנה סיכסישכ רבדה לע רמאי סשןימא קר^
 למכ׳ דקש איקי בלב אלהש המ סע יכסיש׳יפעא שפנל ץלח אלהש תמ סע תפב דליאנת חליישכל

 עעא ךלס הז הנת פנהעאגרה ןלעמשש דיעה הז 'לבעבל (לעמש היה הז ילל יכ בשחל פנת^אגיתש דל5יי^ הארש ןבלאי
 גדלהה היה ןלעמסש בשלח לעליה סע שפנה !:׳א גרה דל יכ דיעה סאל ׳ סילש לבלל ליפ יכ בלבש תמל בזכמ הפה ןיאש
 ארקי בזכ יכ ללכהל ׳ בלה בשחמל בזכמ הפקל דש לבלל ליפ ןיא יכ בזכמ אלה הנה היה ןכ ןינעת ירתס רקשמ לניאס יפעא

 רמאנה למיכסי אלשכ למבעב ןינעה דבמ א־יקי רקסל ׳ דחי בלתל הפה למיכסי אלשכ דבלב דמיאה דבמ
 ס ארקיספנל ץלח אלהש המ סעל שפנב אלהש תמ סע הפב דמאנה ^לחןיי סאל דחי שפנל ץלחאלהש^ המלתפב
 סלש לע קדביש יספא יא אבמנת סס יכ יאלבמ אלה הזללגזימא ארק ןידדבה לכמ סיכסיסכל ׳ בזכל ־קש
 ה לכב עמאב אבמנ סלש לילע קדביש רשפא יא סיאבמנה ןמ לגיללזז־ תמ יכ ססה לע אלאגילממאב׳יאבמנה ןמ אבמנ
 מ היהי דחא ןפלא לע דימע סייק אלה יסאמעי אלה לבא ׳ ןכל סדלק אלל ןכ יחא אל דבלב אבמנ לעליהב אלא סינמזה
 ללפי הזלל הפב חאנת סעל שפנל ץלח אלהש המ סע שפנב אבמנה סשמ ןבלמה דימע סיכסיל יעמאענאיבמ לעלאבמ

 ה לע עמאב אבמנה ,סש ללפי ןכל ׳ סיאבמנה ןמ^עיל׳זש המ לכ לעמ׳־יעלי עמאב אבמנה סס לילע



 ב רמאמ

 סא יכ ׳ לגזיימעעב י)ל5י ינחלאינמ עליה יחא ללכעלרשפא לב ןיאש יפל לעלמצעב אלא ל5יללזב יללע לגחלאיכת ןיאש ימ לע
 הז היהי אל סעינמ ידעי סא לבא סעיניש ס^ילא עינמה אבמישכעמא היהי הז הנה דימע יעעלננימ סהס םימשב מאנ
 ב לבא סעלאינמ םייקמל דימעמהל סאיבממ אנמהבעמא הז היהי יאנמנ םהש סב מאי סא ילדבנה ילבשב ןכ יעמא

 עעניחבב אלא סהל ביילחמ עלאיכמה ןיאל סעללזב םילענ םהש דחא טלחלמעלאינמ סלקלאיבמ ןיא סמגעענמבב
 ב אלל לעלמבעב יללע לעלאיגמש אבמנה אלהש ישה אלא עמאב אכמנה סש לילע ללפיש ימ׳יאנמנה לכב ןיא הזלל סעלע
 ס ימ סיאנמנב ןיאש יפל עמא הבקהלש למעלח לזיאש אלה הז ילכעבל עמאעלאיכמ לקלאיבמ היהי הזלל ללכ לעללזב
 השמל ללזמרנש להזל ׳ עי אלה אלא לעללז לא למכע ניחבב לרעלניקבה לכבל'ינמזה לכבעמאב אנמ3ה סש לילעללפיש

 עלאיכמש ילדבנה׳ילכשהמ דחא היה לילא האינה יללאש בשח השמ יכ׳תילא מלא המ למש המ יל תמאל׳מאל לאששכ הנסב
 אלתה 'ללזה סאל * לעללזב יללעעללזה הז לס לחכל לעלאיבמ לכס יחא לסקלבמגיסי אל אמש ססלח היה הזלל סעללזב הלענ
 דשא היהא אלה למש יכ יסה לביסה הזלל ׳ ן׳פח אלה ס הממ יבד לעלפה לא אני אלל קפס ילב לטבעי לנלבי לטבל ץלפחי

 זל זלפחי יסא לכב לנלניל לכפח השעיס חטבומ היהי הזלל לעלוזב אלל לעלמנעב יללע יעלאינמ ישא אבמנה׳מללכ היהא
 יעלאינמ ןיא יכ הלה יעללזש דנמ אל הלה ינא ס דנמ אלה ינא׳מללכ ימנע דעב רבדמה ןלסל אלהס היהא ישא קשל להזל
 לע 'מלל לכליס ססה הז לילע ללפי אל׳יאנמנה ןמ יעללזס המ יכ׳יאנמנה ראשב ןינעה אלהס למכ לל:5נ^:זב יללע יתבל
 לע לבא לדעב 'בדמה לע הילמ לניא היהי עלמ יכ היהא ישא היהא ןלסל אלה לילע ללפיס המ לבא היהזי היהא למנע
 ה לכ עלאינמס הנלשאיה הבסה אלהל הלה יעללזס דנמ אלה ינא היהי ישא היהא׳מלל הנייל יעלע אלהש רעסנ דחא אנמכ
 סיאנמנה ןמ לקללזמ דבלב מלע קדני הזללעיחא הבסב אלל למנעב יללע לעלאינמ׳עי אלהל לקלאינמב יללע סיאנמנה
 ס רחא יעמאעלאינמ לעלאינמ הזלל אנמנ יעללזס דנמ אלל הלה ינאס דנמ אנמנל הלה ינא 'מללכ היהא ישא היהא סס
 ס דאע סיראעה לכב ןיאס׳מאנש רספאס דע 'יאנמנה ןמ לעלד לעמ יעליעמאה סס לילע ללפילעללזה לא ךיינ לניאס
 למכ יכ *עלאינמה בלייח סס ילאיב אלה לבאעלמנעה לע יבד >ויסלי אל יכעתאה סס אלא ןידדנה לכמ וילע קדניס
 סס רלאיב אלהעמאה סס ןכ סדאהמללז יבד לנניאל םדאה ססילאיבאלהדלבדהלעליחה *יבדמ יח םדאהש ינימאס
 ה אלל קליספא לב ןיאס ילמגעמא לעלאינמס אבמנ עללז יבדעלאינתה ביילחמ ילבד ןיא יכ * קללז אלעלאינמה בליח
 דאעב יסה רא^מ איבנה אנמנס להזל 'למסה לכמל׳ידאעה לכמ •יעלי׳עי לקחב יקלמ דאלעה הז היה ה זלל ׳ לעללזכעללעה
 הזב ראיב * סללע ךלמל סייח טיקלא אלהעמא׳יקלא הל׳מא סייאעהלעלמשה ןמ לעללזס המ לכמ דתלימ ןינעבעמאה
 הממ׳דה 'מאמב ראבענ דבכ יכ הזל ׳'ייאעת יאש לא ךלמ לא יח אלהסב •יאלקישכ ןיבלעמאב יאלעיסכ ןיב סיס לדכהה
 אל ןעד אלה שלכ דעל לדהמ ךללמה סרלשתא אלה למכ המ דנבעליעללז לב המלדי רבכ אלה לב׳מא״ס המ יכ עבטה דתאס
 'ירחא׳יסנא סהס בשחי יבכ ללא לכב יכ'לע םידנמ ךלמ העיפ לא סידבדמת סה ןרהאל השמ אלה לבה ישא סריבאל

 ממ לל שי ^רסי יקלא יכ הממיס יספא היהי יבכש יפל ליטפשמ ץראה לכב לניקלא׳ה אלה ןכו ׳ כח״א ראיבש סעלאעללז
 לכב לנץילא אלהסעי אלה לבא ןכ לניאס ־יאיב ךכל ׳ המלאל המלא לכל׳ידחלימה הלעמלס׳ייסה דאסכעדחלימ הלשממ
 א היהש למכעליעללז לב ןיאש ראבל אבי אלה׳מאיס סלקמ לכב ןכל ׳ ן׳יאה לכעללוכ הלשממ לל שי׳מללכ ליטפסמ ץיאה
 אלהסב יסה יאעסכ יכ לנלסלב איבנה קדקד ללכ קמעללז לב המלדיס יספא יא ע מא ןושלבש יפל לבא ׳ המלדיס רשפא
 יכ תלהל סללע ךלמל סייח׳יקלא אלה מאעלכלמב לאעליחב לעלא דאעסכ לבאעמא׳יקלא׳הל אלא אלה ןלסל׳מא אל קמא

 ב ממ לבא לניאיבש למכעמאה ד״ע ןכ לניאס יפעיא םהיניבל לניב המעליעללז המלדיעלכלמהלעליחהענבה דנמ ךא
 אש אלה סיראעהיאסמ ןבלמהעליעללזה ילבעבל ׳עמא אלה סיקלא׳הללב׳מאאל הזלל ללכ׳ויעללז לב ןיא עמאה ססב
 ןינע אלה הזה ראעהעגבהס יפלל ללכ לעלמנעב ילבר סלס לבייחי אלש ידכ סיילללש סייאעה לכ לנבליס ילחיס לנימאס

 יכ ךעמאב ליכשהלו לכינלעמ בלשל לניקלא׳ק ינפעא לנילח אלל לעלפעב לאינד'מא סיראעה יאסענבהמ קלמע *יעלי
 לאינמה בירחמה לע הילמג האילה הילמ יקמאה ססעליהלל לעלאינמ בלי־חענבה עללז יבד לנניא לעמאבעללכעשהה
 עי לב דחלימעמאה סש היהיש ילאיל׳תללאה אלחעמאהס׳מאס ימ׳ינלמדקה׳יסלמינה יחינמב היה'ידאקה יאשמ לעליזמ
 יענמאל ןלדחאל ןלסאיעי אלהסעלרלהל סעיענמאב איהס׳מהל ספלסי׳ליעלאהעלחעללוכלקליהל׳יאנמנה ןק לעללזמ

 'מחאה טינליס למכ סשה׳לאינמ רקעמ׳יפעעסמה׳יסרסה ןמ סדסעמאה לנינמ אלש המל■ לחכב לכה דימע לבלס איהש
 אעמא סשהס לניליא יכ רעלמל לפכ הז יפל היהדעלאינמה כיילחמ סס רלאיב יעללז רבד לנניאעמאהש יאבעהס המל

 קיפ ׳• ללכ הז עללז אל עלאינמה ביילתמ סס ילאיב הזל יעמאעלאינמ׳סהעלאינתס לנדמאעללז יבד לנניא



 ב רמאמ

 ה לזר ידכדב לגילמ קשלה הזל לדכנה סשה ליל שילפמה סש איקנה אלה אה מל אה למב ב;יכגה סש חכ קרפ
 ישנאהל הליעה ןמ שילפה יחה ןמ סילפה ישב לימא שילפ רחא יבדמ לדבנה רבדה לע רתנל הבר?
 הכ לימא השלס דנתל^בל ייכסב לזי ליאיב ןכל׳סישלרפ סהש סהילע ליתאיגלתיסחל הלעתב ס^קללזת םילדבנ םהמ
 ה יל דחלימה יתש לאישי ינב לע יתשייא לתשל'ל^ לילנכב אלא לניא לא שילפתה םשב תלא הגלא׳ שילפתה םשב לכיבע .
 ע סי״ ימאנ^ילתיצ סה^ילתשה יאש יכ הזל עימשה ןת לעללזת עי לל דחליתל לדבנ אלהש אלה שרלפתה סש׳יפ יכ ליאב הנה
 ח למכ עימלאי-^מ בליח עללז תיתא הניחב דנמ סאלעלללעפה דנמ סאעי לל לחנלהעלתש םהש יפל לעללז לעלעי מלע
 לילע 'תאי גילנדאה הילתה ינדא ןכל ינידהל יכאלמה לע תאי'יקלא יכ לעללז לעל לילע תאי כעלעללכיה לע הדלתה׳יקלא
 ידקב סא ילמג יולעשב סא לעללז לעל לילע תמאיש רשפא יבכש לי ךידה הז לע סהש שיעלתשה ראשב ןכל'לעללז לעל
 בליח דנמעי לילעימאי סש אלהש יפל דב טלשב ללכ לעללז לע קדביש רשפא יא ליעלא ד ןב םש סללאל׳רלחיאל המידקב
 אדקנהזלל ללכיאבמנה ןת לעללז לב '!ןעעשי אל רבדהזל׳הרלתהיפסת׳אה׳לחה ןת׳אספב סבתרהעכ ןכלדעלאיבמ
 םהינפל ךללה הל ׳מגא לעכת ־דהש הלאשהה דב לע יאבמנה ןמ לעללזל שה הז לאשליש אבתנ רבכ הז לכ סעל׳ דלפתה םש
 עסיל םהירתאמ ךליל לאישי הנחמ ינפל ךללהה יקלא? ךאלמ עסיל ןכ רחא':עכל מל ךילה םעלחנל ןנע ללמעב םמני
 םהילא למדיש דבמ סא ילדב במ םהילא ילאשלמה לע ללאשליעלמשהש יפל הזל׳ סהירחאתללמעיל סהינפת ןנעהדלמע
 לעב ^א ילכה עארלהכהקלחי האינהב סהילע ליליש דבמ סאל׳קלחר ןלימדאלא ןפלא לכמ למדיאלש פע׳אל התרבדב
 מלתב חי?:^מה ךלת המדיש ילבעב סהל סיקא ישא סכלמ דנדעאל סקיקלא העא לדבעל חישמה לע׳לעכה תאי יכ ילכה

 דלדעלכלמעליה לע הילמ'דלד עיזמ חישמהעליה רלבעב סהילע ךלמ דלד ידבעל תאיל דת לא לנילאישנב לא לעלכלמב
 עלשממעליה לבעב יכ לתבע דת לע תאנ קפס ילב הזש סללעל םקל אישנ ידבע דלדל רחא סלקמב שריפש לתכעמייק
 הדלת לעניהל הכאלמב השענ ילכ לעניה סע סשה סשב ןלדאה׳לעכה איקש ןכ לתכל סללעל אישכ אלה הנהעתייק לעיז
 א עלבבר ה הבלש ימחי תחלנבל ה המלק השת דמאיל ןלדאה עלסגב יהיל לעכת תא ןליאב איהש הרלעה ןעלכה סשהלע
 אה לכ ןנדא ןליאה עאל ןדייב סכינפל יבנע ןיאה לכ ןלדאעייבה ןליא הנה ןליאה לע תא עשלהי ןכל לארשי יפלא .
 סשב יבדה אליקל לשלה ךיד ןכ יכ ראה לכ ןלדא סשב להאדקיןעדאה לכ ןלדא דבמבתנ לעליהל ןכ להאךיי לבא ץיאה

 לתכ אלהק לעפה עיגי לא אשעי לדי לעש יבדה לא יבדה לעבעללעפ סחיל לא לנתמ יבדה ךשמנש ימ לא רבדה לעב
 םניאעעתלש ןזאהל האלי ןיעהש לניתא יכאנההלעפה עיגיגדילעש ילכה לא לעלפהעלעפ סחליע םדא ינב׳לשלבש
 יהל יסנ ה חבזמה סש השמ איק דחאכ יברדה ללח יב לעל סעלעבלואב אלהה לעפה עיגי סילכ ןזאהל ןיעהל שפנל אלא

 לממהל לנקדב ה חישמה סש׳לעכה רקיל יסנה השלעה סשה לע בג הילתעליהלל יסנ לדי לע לשעיש לא ילכ חבזמתעליהל
 הלגנל האינש 'לקמ אלהש יפל המש ה סצשלדי איקי ןכל׳ סשה סשב להאיקי "בעל לדי לע שהת קדבה גישנש לא יעבמא

 'יכנ סעטה הזמ ה אלה סלשלרי סשש התש ה אלא המש ה ירקע לא לרמאש לזדל׳לתלקתה לכת יעמעלדימעב ה דלבכ סס
 קש 'אלה ךידה הז לעל׳ חיגשמל האלרש סשה לע הילת לעלפ לב הארנש לע האדי ה סלקתה סש אדק סהיבא אבמנ ןכל
 ארי)סייבמב ישא יתע ינע עא יעיאי האי ה ימאיל׳ה ?אלבנה האימבגשלמה לא׳אינה דלבכל לא ניכשל לעכה אךייס
 סיקלא להאיקד׳ לאישי יקלא עא לאיינ לאישייקלא בג להאיקיל אשנל סד אסכ לע בשלי העא תאיאל׳עלארל דס יכ ה

 ארבנ טלש להגישי אל מי אלהש פעאל ישי יקלאל סיקלאל ה האינה דלבכה לא הניכשהעא לעכה איק יכ'יקלאהעא לזחיל
 ךל תאיל ה לילא ןפיל ןלעדג לא האינה׳אלתה לע תא ךאלמל ת לעכה איקי ןכל׳ יחל סדאה ינארי אל יכלעכש למכ לעללז
 סש ליפי לעכה אבתי ןכל ה סשב ךאלההילעכה איקי אלהה ילפסה לכבלמל ךמע היהא יכ ה לילא תאד סל הז ךחכב
 א אנ ינארה לל תאל'ישהמ השמ לאששכ יכ לניבתש לתכ סיגשלת יעלבה טשה יכפ לע רמאי׳יפלחעמ׳יאבתנ לע דלבכה
 תה רבדה לע׳עיכה לנזילא ליפיש אבתנל ססה יכפ לע רמאידלבכהסשש ידה יכפעלאיללכלעאל "ישה בישה ךדלבכעא

 עתל הזל ה דלבכעא סעיאיל יקבל׳ דהה שאיבעלכלא שאכ ה ללככ האיתל׳ סעה לכ לא ה דלבכ איד תא שלחלגשלל??
 ןילנכל סתבע יאיבנה לריעה ןאכתל׳ ה דלבכל ה ינפ אדקנקגשלת י !ילבה רעסנה יבדה לע הילת,שלחל גשלמה יבדה
 כ סהילא הארנה דנבכה לא ךאלמה סע ליבדיש דע ססה אלהש האיכ יעלבה רעסנה רבדה ססב םהילא הארכה רבדה
 יכ תא סשה אלה ללאכחכלכל לילא רבדמה לא לילא האינה ךאלמה סע רבדמ היה להילא יב סשה סע ירבדת סה ללאכ
 יגפל דהב עדתעל אב הז לע הבלסעה להאבל׳ ביחב לגיה ךיאיבכעאל לסיה ךיעןחבזמ עא לארשי ינב ךעירב ליבע
 יפמ זא הלטבנלרהילא הפ ךל המ תלאל לילא יבדמ הקד הממדה ךיעמ ללקה עא עמש זאל'ה שערב אלל ה חליב אל ה

 עדמעל אב לל תא ירהש ססה היה הלחןיב למע רבדמהש בלסחל סבעשת להילא היה אל יכ קפס ןיאל הסעי רסא עא ססה
 תא הסמ לע לתמעסעמל׳ לאיסי ינב ךעידב ליבע יכ תאל ססה טע יבדמ ללאכ למע רבדמ היה כפעאנ ה ינפל רתכ
 יס סלבא יז היה אל להילאב יכ היל יעבימ ינפל ה ינפל יהבעדמעל להילא לע להמע אלל היל יעבמ ילא הלע ה לא הלע
 לא הלע רמאי ךיא זז לע להמע םינפב םיכפ עלעמל גישהש הינע ןעמ יחא הסמב לבא יענתא למע יבדמה היהיס

 ד ה יעבמאה יכלביסהלסשהעללזיעבתאלתעדבדמהיקס,האריסה



 'ג רמאמ

 בלכ רהס סיאיכנה ■יאסל לתכ ־יחא 'ענמא היה אל לבא סינפה יס אלהל לכי טסכ למסש [ליט^ היה אלהה יעגתאה יכ
 הל ססה סע לדבדי ללאכ סהמע יכדל סתנע סיאיכנה לייגיה הז לכ סעל ׳ סירקא סייענמאל םיכאלמ ידי לע סייכדכ
 הדליה סיתדמס סיאיבנלס ןחכלתג סימאב לזד לזתי הז לאל 'םהילא ססהמ האלבנה םדי לע עיבהל סייענמא סעליהל
 נה לא האלבנה עיגהל יעכמא אלה ךאלמה גחליהל ןכ לסעל הזכ ללדגיבד^ילשעל זמנע זיייניליש ןחכ למג תללכ ׳ הינריל
 ה לע תיל סרא ינכ ךרדל ׳ סיאנמכב לגפחל ססת ןלגי רמגה לע הילמהגיסלמ לאגזילא מי לעגזילסעתל ילכ לא סיאיב:ה
 בעל ךלמה סע לרבדי ללאכ דלבכ ךרד למע לרבדיל ןכ הלכ ךלמה יכ לאבכ רס לא לדיספ ל<י ךלמה חילפ יפמ אנלה יללכה
 יתל רמלחת םילדבנ סזיליהל םיכאלמה יכ עדו " ססה אלה ללאכ סיאיבכת להלדאנייל ססה ססב ביגרכה עילא ארק
 םהב זיתל ער לכמ סייקכ סה יכגילדחעל האגסל האנקכ רמלחה ילעכל סיכסמכה םירקמה סלגיסיס יספא
 שכ םהל ־לילה זכ לע ׳ סיקלאה יניעכ דסיהל בלטה לא דיתגי סזיייחכ לבא ללכ אטחה לאל עיה לא ה־־ייןיב אלל הלאג אל

 ססב

 ליה מח ן׳כל ׳ ססל אלא ךאלמל רדכ בקעי רדכ אלל טל רדנ סס יל גיידכ רסא הבנמ ססגיחסת *יסא לאגייבלאה יכנא לל
 ןיחכיגיא םהרבא דקלע היה אלל ־ ינממ ךדיחי זיא ךנכגיאגיכסיח אלל המא סיקלא א־לי יכ יגחעדי המע^סהרבאל ךאלמה
 אריל ב־גיכה מא הנסב גמאלבנגללחגיב הסמל קל * ךמע היהא יכ ךאלמה לל רליא ןלעדג קי ׳ א^ה ךליב םסל אלא לנב
 ךאלמה יכ גייאל הזל לנל סיינמכ רסא יתע ינעגיא ינייאר האיל ךיבא יקלא יכנא יל תאכ רלבדהנילחניבו לילא ה ךאלמ
 אלס יפל לתבעל תריס ללעיל אלל עילחילס יזןילחהל טסה יפ ה־יתי אל ךאלמה יכ הז לכב סעטהל׳הז ערל לחללס ססכ יבדי
 קל ךאלמ זא היה אל לנילחילס <;ןילקת היה טאל ׳ טסהנילכאלמכ אב רחליהל לבא לדבנ לכס למליהל ךאלמ ךאלליה איקנ
 הגלד טסה זילחילסב חלניסתה ךאלמה ןיא הזלל׳הסהת לכ הללכ אלס לעלפלא יכד סלס הלחילש הניעסכנילסעל יאסר יניא
 ךמש אנ הדיגה לל רלראסכ בקעיל ךאלמה דמא לב חלניסכס רלקילסהנילל?מ לל דחלימה יהכל למנע דגמ לל •ישא למס יחלללל
 ךמחלב לכלא אלייכדבעני סא כ׳ג לל תאל ׳ יאלפ אוהל ימשל לאסמ הז תמל חלנמ לא ךאלמה תא קל ׳ ימסל לאסת הז התל
 הל ימגע דגמ ךל הארנ ינא ןיאס רבד ךל ליעלי אלל הנילא לבקא אל יל הללע הלעני סא לד הנלעזי הל הללע הלעני סאל
 טלס יל סיס בלסזיללנילעטל ונילא איכי הז יכ ימגעמ יל דחלימה חכהל ימשניעידי ךל ליעלי אל הזלל ימגעמ יל רסא חכהל

 דלבעבל ׳ לנממ אבנילחיכסתל ודגמ אב חכהס תנלעני הל הללע הלעמ סא ק לעל ק לניאל יתכעמ תזהנילחילסב חב
 חא סיקלא ךל היהי אל ילבדב הילע רהזלהס זע דבוע אלהונילעיטנב ץגקמ אלה ןהכל לתנע דגמ ךאלמל תלחניסמה הז
 ססה חילס אלהש המ דנת לל הלחמסתה לבא גה תאתתמ חי עב ראבנחיס למכל אמליכמב לזי לדאיבס עיכ ינע לע םידחא

 בילכ} ־

 ות המיה דבלב לחללס הזניליהל ססה דיבכל הנייה איהה הילחניסההש יפל יכ אלא ךלסנר רלטקל חלבזכנירסה יכאלמל יפאו
 וילע דהזלהס הת אלה לתס לילע הרליס המ דגמל לל דחלימה לחכל למבע דנת לל קחני׳סת לא ךאלמל ללפתמה לבאניימלמ
 תס יכ םיכאלמה ;ממס וכמלפניב טיייכזתהנילעט דאביחה ןאכמל ׳ לז זבתיה תכ קל ינפ לע סיקלאךל היהי אל ריבדב

 תא) ■ 'במכס למכ ךל היהי אל רלבדב לילע יהזלהס הה להזל סמנעב סהל יסא חכהדנת סהל סה סנמא סיכאלמהמלמס
 אלהס ךכ ךלניה לבסחל סידחלימנילמה סהב ורכזנ סיכלמדקלנילדחלימניללפניניגק לאנתס-המל הזבנילעטהלפנ סנמאו
 אלל ניי לל סידחלימהנילמשה אלא הלפניכנדליסה ןמ סס ריכזהל ימלה אל יכ ׳ ןכ לניאל נילמסה לכ הלפניב שינ:הל רןדת
 ל סדאה אכיס יספא כל*^ס הלבק *ץח אלא הנתת סמניסהל יספא יאס יפל הלבק המכח המלא א־יקנ קלל ללכ *יקן׳ר טוב
 ן׳פגת סס סינללידקל הלפניב אנתנס ידה הובלסמ ללשתא עדיל ןייעליה ליכשי ןעמלל ה ידעלבמ הללא דלבעלל עלעטל
 ׳ סב עאד אמיב אפלאבנילומלאה ךללחב ד ןב ססל ילככ אלה אלא ק לניאל םיכאלמה ןמ דחאל טס אוהס בלסחי האלרהל
 קל לילב אהל ךכב דלי לפילחי יכנייב ך^ב תי־יחא אבהנילאב לניק^ המ נילא לכ ךללחב יגיקלא הל ילככ אלה זסכלמב :זלכ קל

 • ה היהי בא למנענירבסמ הלבקה ימכח ירבדמ רבדב סמניסהל יאסי טדא סלס ןיאס ־״איבמ אלה הז רלכעבל ראשה
 גימאהלע דלמעל יספא יא)־ םכח יפמ לבלקמל אלא הילסא המ:ח הנייאב ארבסה יכ הב הלבח לעב סכח יפמ לביקמה
 ב חילקל הזב סיסבניסמ םיסנא ינייארס יפל הז בלמכל יניכרילהו ־המסכ א*הם הלבקנלארקכ ךכל יכ ללכ במכה ךיחמ הב
 ׳ינפל םיסנכנל םהל הלמג התכח יכנילאיהל סמיענירבסת אלא הלבקניללזמ הלבקה ימכח יר^שמ ימללזבל "הדה -פסב
 דה לניבר סילבלקתה סינל־יקאה סיתכחה ללדג הז לע ריהזה יבכל ׳ הרלסא הבשזימהס רבדבעלבסחמ ביסיחל סמגיחממ

 הלבקה יתכח ייבד יכ דמאל לז קתיה



 כ רמאמ

 סיקזנהגזיכד;יל)א לב ^בסהל ץיבת לכקתל זזאל סבח לכלקת יפמנחללז הניבל לכש סלשבללכ לעדלי אלל עש־לי אל הלבקה
 סיבזלע סה יכ סנחדלנמב דכלעל סהי־יחא שקכע (פ דאת ךשפנ דלמשל ךל ־יתשה ךל מלא ללכל־הדעיה תפב לז לייבל ללא
 יפת הלבק ליללזב סמנעגיעדמ הלבקב יקסע^ימה לכלהנזיי הכשקב לניבי אלל לעדי אל יכ ךשת יכידב תכלל ישלי מלחיא

 ׳ " " לבלקמ סכח
 אה^א הילמ רלאהש יפלל ׳ ילא יקבה סמלי ילאל שמש ןברלכ למכ שחלליה דאה לע הנושארה טיחכה ילא טכ קר^
 הרשיהב ליחי יפש ׳ ךילאל סילג לכלהל למכ הגהכההל הישיהה לע סשה הז ישלה הב ךלי ךילה ?א סראה
 יוא היעיל הלנמ ינ יכ ילא הילעה^יאיקכ הו לעל׳ ה ילאב הכלכל לכלגזייקלאה הרשיהה לע כגיליאיל ׳ י^מ סהל עיבתש

 רלאה סש לאשוה ילאה קותמל*לגקכה מאש למכ שפכה לכגנעגית ילאהש יפללגייחנכה החליהה לא הכידהל הישיה איהש יפל
 יכפ ילאכ זיניה לע לאשליל החמש בל יישילל קידכל עליז ילא יישפכהגלנעזלל הילא הנהיה ידלהיל׳עיכה מא ימשנהגלכעתיל
 עינבה לע לאשליל ךעדי סיעשי דכ חמשי *יקידכ ילא שפכה לע לאשליל העשלכל ךיכפ יאהל סגחיכי יכ ךינפ דאל-זכייח ךלמ

 הריאה זיאהי ימחמ לדבנה בדה לע לאשליל ךללה ךשחב ליסכהלךשזיניללכסה איקי הזמל לינפייאכי סדאטימכח המכחה
 ל סשנ לניאל ל/ילאיכמ שיחכהל רשפא יא ילאהש למכ יכ הזל ׳ הבהלל רשלדקל שאל לארשי ילא היהל ישה לע לאשליל׳ לדלבכמ
 יע אלל 'יארמהל סיכללגה יעשל ישפא יאל שפכה לב גכעגזימל לעלפה לא חכה ן׳ת סיאינה סיכללגהל האליה חכה איכלמ אלהנ
 מ ינהלי לכ ץני סאל קזח אלהשכ ילאה גישהל האליגחלילאמ האיש ימ ךאל לימימתמלאמ האי אלש ימ לתלקינזימל ילאהגילביע
 איכלמו סשנ לכיאל לנילאיכמ שיחכהל ישפא יא ישה [כ גראיל לכידש המ יפא האיי אלל ליניע להכי גילאיל לחכבש הממ
 ילא לילע חיז אלש ימגלנעת לתלא יאנחל ישפא יאל אלפנגלכעגי לכממ לשמש המגיגשהב שיל לעלפה לא חכה ןמ סייבדה
 למכ לתגשהב סלכש לבלבגזייל סהיכיע להכי יאדמ יתמ הגשה הגילאב לציני סא המכחב סיעוקשה ימכחהיפאל לימימלכשה
 לשיחכהל שפא יאש יכד אלהתי לתלאיכמ סא ףא יכ זלמיל ילאה לאתי ^ה לתכה הניכש אלה הזלל ענפנל יבה יאזע זכ לימאש

 איהה גשהבל תפעומ הכנה אלא ילדבכה תגשהבתי לתלמכעמ גישהל ישפא יא ימלחב אלשכ ישלניאה לכשהתליהל מ מ ילאכ
 קזוחל יכ שמשה לאמ ףלטעה גישיש תמ לא תמלד לנממגשליש המ לבא דאה לקלא יעש{ לכלי אל ימשג יתלב אלפכגלנענר שי
 דחא דליב תנק גתלא דיינמ להש פעא זיבה דאש ינכעמיש למכ לישה דאב געג־יהל לכוי אלל לנממ לכגיסהלמ ליגיע להכי לילא
 א!-אתכלל לכמ אלל שמשהגיעיקש יחא סיבעב יאשנה דאה ןמל יכה ילאמל הנבלה דאה למכ שילחה דאה ןמ הכהל לתליה

 לב יעטבמל ייהבה ילאה ןמ חדבל האללו לתנקבגכעתמ יתויה היליש הממ הזל שמשת יל^מ הילב אלהל *לפאל הליל ןישיאב
 סיאנמכה ייבדת ללא לכל ׳ לילא ברקתהל ףלע היבגהל הלאתיל דאב גנעתי לתלאי שלח קזלחל יכ דשכהלא הרקיש המ ךפה ^
 דה לא לתנבה ברקל דלאב׳טיכה והנכי הזלל לב להלמדש רשפאש המ לכמ יתלי ־־ימחמ לדבנה יבדה לא ןוימדה יקזח דא3^
 תולגה טע יפסמ היהשכ קוקבח מא שחומה רלאכ סשגה ןמ ךשמנ רבד ילכשה דאהס מלל סדא העטי אלש ידכ לבאתעדה
 העהש מללכ היהת ילאכ העל לדלה סימש הסכ הלס זיאפ יזימ שודקל אבי ןמיתמ ה^א איהה הגשהקל הילת זתמב הניכשה
 רבדמ ךשמכ היה אל אוהה העהל סשגה ןמ ךשמנ שחלמה דאה יכ שחלמה יל "כ שממ יוא היה אל לבא דאכ היה זא 'חיכה

 מתעשב היהש אוהה העהש׳ליאל איהה הגשיהב דלעיאכל ־ חולשב דא מא אלל ןלילידה ףכ סע ילאכ לימא ןכ לעל ילישג
 םיניק ימא כעל אלה ךליכתי סשהמ לבא לתללזמ לל עפשהל ילאה יבלננ ליתיש יענמא סלש חכ דנמ היה אל היעי ןתמ
 הל דאה סילולעהלכיכלללעהיתאליכהיליהזללתליזמאלולמנעמללליהאלתהינחויהדאה ינוניגש מללכ לללדימ
 םיראתה ימלל הנלי •ידההל ליזהל העה לי אלה לבאלכהתלע אלהשתי סשה אלהש סתללזמ סהל הנקנ אלה לדהל העתנ

 לחנמי ךיא דאמ סלענ ןטעה הזש יפלל לתללזמתלמלש סלש הנלק לניאש לתללזמ אלל ימנע דנמ .סה יל סב ־ישאתל״מלשהל
 ןליבח סשל ימאתלבישחבתב יתלב סהמדחאלכהיהישל לתלמנעב ילבי לבייחיש יתלבמ סימלדמתממלשהידאתלכ לב
 בתלכיו לזלעש דנת יכ לל ישיא זנוהתייכחל יתסה אוה סהב ול תימ׳יכשמנה סיניקב סילשמנה סהה סייאתה יכ מללכ לזע
 רשא 'יקלחה אל לבאתבב איהש ללוכה עבטה אלאתבבה ןמ ליכשיש לל רשפא יאתלה יכ גנשלישמ׳ידגיסנ סהתכב סה
 גישיש לל ישפא יא לכא ללכ ךרד ליהישו ליהש סישנאה לכמ ללוכה עבטה עשי סדאה י^ מאנש ומכ םייקלח סהש דנמ לב
 רבד לכבתבב אוהשתי וב ישא תכבהתממלפה לנפליס ישפא יאש יאלבמ אוה הזלו י שיאל שיא לכב ישא יט־יפה עבטה

 תעדה לא לתלא ביקל ןושלהתבחיה דנמ קי לניא דאה לאתי לאה המדנש תמ יכ ה!מ יאבזיל ■ לזע ןויבח סשל מאש לתזו
 ה תארמ ןכ סשנה סויב ןנעב היהי ישאתשקה האימכימא תגיכב הא־ינה לבכה לאן־׳ןחי יאתשכ הז ךיד לעל ׳ הזתללז אל׳
 ה םיאימה תליהל לבא סיארמב לילא תמלד טימהל אלתשקה האימ לא טילא המד יכ ה דובכתלמד האימ אלה ביבס זיגלנה
 תוחלהש הזל היארל ־ םיפלחתמה םידאהתלכיעתהמ סיניע הארמל ןכ לאייש פע'א סמלמנעב ןכ סניאתשקב םיאינה
 •קפס ילב םיארק םש ןיאש פע*אתשקב םיארנה סינומהתללידכ הלטע סיניע הארמל דילאב שדקי םימעפ סיניעב ישא
 םתבס עדא אללתמאה לע סניינע עדא אל׳ינלמה לבא עדא אל סיגיינעל סינייכע לנממ עדאתשקה אכיס ןבא טא

 לייבדמ האלי לכעתלטשל כזכ ללכ יכ לב לימאש המטקיפסי אלל
/ 



 ג רבאמ

 סעלמגזעכ ןכ ןיגזמנ יבד םניאש יפע'^ םיניע^הארמל ןכ יאינ םהש א!א יאינה סינמגה ס)״5אל םעט ןיאש מיצדמ
 ש רבדגייאמשגימכליניעס אכמי^שיקב יאדכה סיכומה סגילאב לכתסמהש לד^נהכמניעתי^־קבלכתיסתהלחאש והמ
 םתב האינ םשה היתס׳ייאתיהש חמיל םהה םיכלמה לא לילא האינה דלככה הגנ האימ איכנההמד הז מעבל ןכ לניאס־
 'ינעש דעשסכ יכ ינפ לע ליפאל מא הז לעללגזילמכעב ןכ לניא הארנהתישקה האימש למכ סתילמבעכ ןכ ןניא יאיבנה לא

 אלא ה דלבכ האימ אלה מא אלל ה דלבכתדמד האדמ אלה לב ליאתימאה ד ע ןכ היה אל םיניעל לילא האינת הגנהל ילאה
 מ,לב ןיא לדבנה לכסתל ייקמת אלא דבדהמ.מישי אל םישלחה יכ םישלחה להמישי אל ימלחמ לדבנה דבדתש יפל תלמד
 לב ןיאש למנע דלבכה האימ אלל ה דלבכתילמד האדמ אלהש מלל חיכלהגישקת תאימכ םיאימ האיש ליאש דחאל׳ייקמ
 תיתישל מאהדע ןכ ליה םהה םינללגהש בלשחללאבי אלש ידכ םההיאימב לכתיסהל הכי אלל לינפ לע לפכ הזלל האימ

 יבד האינת תיהש בשחש הלתתיב יכ הנסה הארמב הגןגימ השעש המ אלה למנעב ךידה הז לעל׳ יךיליה אשלנ םשג םשה
 גהש לל ייבתיכ ימשג יבד היה אלש עייל ךיבא יקלא טנא לל מאנשכל הזה לל־גה תאימתתיא האיאל אנ הילסא מא ימשג
 האדיה העיהל טיבהמ אדי יכ לינפ ד;תסה הז דלכעבל תימאה ךיד לע ןכ לניא הנסב שאה תכלב׳יאדנה םהה סינללגהש

 םינלמכ ירקמה קר רבדהמ לגישי אלש יפלעמאתתיגשהמ לדייטי לבאתיליכחלית^גשתל ליזעי אלש יד אל םישלחהש יפל
 'לרלהל מנפ תסמ ־ייגיסה הזלל ייקמה להמישי ימלחהמ לדבנה יבדהש בלסחל םדאה איבי הזל םהימלדל בחמתל ךרלאהל
 גיסלקב הכז ךעסר׳לכזב לימאל הזה יעסהה לזי לחבס ןכ לעל ייקמ תב ןיאש יפל ללכגיאזה הגשהב קסע םישלחל קאש
 לימא לזד לניבהש תמ יפל ילאב*ילדבכה ילכשה םללעעא לתיכה הנכי ילאב יכחלרה יבדת^רלמדהמ לנימאש הז ילבעבל

 שמתשהל הידב לכ ןיא מא למכעל ילאהגיא הב קת לידבה ןימיס יב הדלי י ח'יגל לדבד בלט יכ לאה תיא ךילא אייל י בב
 ע "דהה לליזמ למללעגיא קירבהל תילטכ לב (?ןטעתנל הבקה ללטנ י־־לה ןיבא ד 'מא סייס הימע אדלתנל"דהה ינא אלא לב
 'טנל עליז רלא״דהה יכבל לז מאל תפי תנמ האיש ךלמל לשמ" אבל דיתיעלייקידבל לזנג׳ירמא נבר>'המלשכ דיא הטיע
 בה םילכסה םללע להזס ינחייה ילאה לא הזב זימייש אלא שחלמה ילחה לניא ילאה הזש ימיכשמ סלכ׳ימנחה תלא הנה
 תכשל דיס מללל הב קה לש ללדג ייכתל אלא לאיבנ אלל םגישיש ישלכיאה לכסל׳שפא יאש ןלמיס׳יב תדלהי׳ר׳ליאל'ילדבנה
 רמאמכ םיקמ לש לתלנמלא ילככגיליהל לאדבנלתלאכמנת ראשל הבסב םדלק דיאה הז יכ ליאי יללה ןיבא רל־דבלב לינפל
 ש ישלניאה לכסל רשפא יאס פע אש׳מא ןנברל ^ילאיבמה םתמ עיפשהל םילדבנה םילכשה םלועב ןייע לאהש׳לסלליפה
 ל לזנגל לימא להת ישפנהתליאשהה םהל םלשיש רשפא םהמ ם־קידבה לגישיש המכ הנה הרלמג הגשה םילכשה גישיש

 :אבל דיתעל םיקדכל
 רלאב לרעטכיל שללחה *דאב לגנעתיס עלאיה יסללח םהמ שיש רלאה תגשהב זי׳בה לא 'ישנאה לפלחתיס למכ ^ קדצ
 כ םיקידצה תיגרדמ ופלחתי ןכ רשנכ קזחת רלאהתגשהב וגנעתי מלאיה יקזח םהמ שיל ^לטעכ קזחה
 גונעתכ ימלשתו 'ימכחהל םיקידגהתוגידמתלפלחתהלדכרמאס למכ דלא סשב לזילתלא לנכפיישפנהגלנעתתתמשהב
 בתאזה הגשהה ־דעישב הזמ הז םיכאלמה תוגרדמ ופלחתיש למכתילכ ישא תומלשה יראתב םתגידמתגשה יפכ היהי

 פא רבכ׳מאמה הו מ׳אכ׳רפב ונבתכש *קדה לע אלה םתה םיראתהתגשה םא סללאל׳׳מאליה הזמ בי פכ לנ-יאיכש למכ
 א תככהתלמלשת יראתמ תמ קלח םהמ דחא לכ םתגשה יפכ םימכחה זיבתכבתלפלחתמתלגידמ שיש ןבליש ישפא
 תזמ׳בכ׳פב ונבתכש לז םבמיהתעד יפכו תלילש ךרד לע קר הניא לב דשאתלמלשה ייאתתגשה םא סללאל׳׳תי לב יסא

 קדבי אלש םדאת עדיש *יחא יכתצקל סקצק םיצייעמתל׳ימכחה ןיב לדבהה היהי התב הלאש ןאכב ללפת הכה תאמה
 יפלו תי לנממגסמש רשפאש המ לכ עדי רבכ סש לנימאש למכ׳תי לילע תלקדלצ תלילללשה לכסן ללכ יבלייח ראלזי לילע

 גרדמ תטתש׳מאכש יקשו׳ םדאה לכמ םכחיו לב׳כש ה ע המלש ןיבל דומלב ליחתמה ןיב היהי הגרדמ לדבה הז יא הז
 אצמא ןעמל ךעדאו תלא'לתכה ירהש יתישמ עשוהיל תשמ ןיב א צלתנקל'תצק יאיבנה ןיב לדבה ה יהי אלסל הלס'הינש
 לדמאש לזרל אצמנל'ךתלי םשה יניעב ןח אצמי יתלי עדליהס האריש הרל^י ןתמב גישהש המ לכ גישהש יחא *ץציעב ןח
 דלאל המחה דלא ןיב שיש למכתגנרדמ <גןללח שיינחליה דלאהתגסתבש׳מללכ הנבל ינפכ עשלהי ינפהמח ינפכתסמינפ
 י הז לכס ''לכל לריבח לס לתפלחמ הלכנ דחאל דחא לכל למצע יגפב דהמ לל שי קידצל קידצ לכס דמלמ לימא ןכל הנבלה
 "א קלחת'ט דפ הז *דאיבב הדמה ביה ךיראה דבכל רלאיב ךירצ רבד הזל׳יקידצהל׳יתכחה ןיבתלנ־ידמ <*ןילח סיס הימ
 'יאצמנה לכמ להדחיי רבכ לילע תלקדלצ תללילסה לכס׳ימאתה ט רמאנל לאשנ יבכ יכ הזב םיקיפסמ וירבד ןיא ןידעל
 ה ןיינעה הזתנבה יקעל * תמטרפתתילילסה רזיד חתלצ אלל סמלד אל לניאס טרפב'עדישכ וילע םכחל ן-תתי המל
 הזמ ןבלי ןכ םאש דחא ןפואלע׳תילנתמללללסיאל ןתימלדללכסלסכחלתמליחלמכ׳יכפהינסלכסךרדההזלעאלה

 תלימא הלילס התימה ןיינע לנממ ללוסיתמ לניאס לב לנימא יכ רמאנש דאי לכאל 'יח אללתמ לניאס יחא רדענ אלהש
 בחה אלהג• ךפההש לע׳יתמא הלילשתללנסת לנממ לללסי לכס לניאס לב לנימא ןכל לילא אצמנתליחה אלהל ךפההש לע

 סללאל ןלרסח סהתללנסתל התימהש יפל ללתאיגמנ הלטחה



 ׳ב רמאמ

 לגלשע (יל עמלש סה סכחל יתמ לכלגזא ןבלמתס יחא יחאה ךפהה עלילת להש סכח לנכיא יח לנניא לכ לניחא סללאל
 ה ייחכ יח לנניאש מלל לננלנד לכא לכס לבא סכח לנניאשגימ לכא יח לנניאש סתמ ןיככש זלסאיה ךרדה לע
 אלהש סדאה הב דאלעיש הח דב לע תמכחכ דאל^ויאלס סכח לנניאשכ מלל לננלבד ןכל לגלנאיגשלמה סייחכלא םדאה
 לללשגש סידאל^יה ךמיב ןכל *עלמבעת לע ךסלנ יבד הכיאל מימבע איה לב תמכחה לבא לגללמבע לע ^סלנ ייקמ ־יאלגל
 הז םימכחה לע ןלךמי היהי הזבל * יחאה ךפתת^ילילש ןיבל דחאה ךפהה^ילילש ןיב לדבה שיש ןבליש ילאר לגממ ם;ילא
 לב גיללילסה לכס יפע'א יכ דחא ןפלא לעגיי לב תלימאכגלללילשת לכ ןיאש דחא ןה דבינגיללילסת ינפלאגיעידיב הז לע
 'למלשה דבל יאלגימה לע ללפי ךיא בלייחה יאגי ליכסיל עדיש דע יבד לכממ לללשל םכח םלשל יספא יא}יי לילעגללק־ללב
 אלה אלהה יאלגזי ת סאל דחא ןפלא לע לנממ ללשלי ןליסח אלהה יאלגיה היהי םאל לב ישא ןלדשחה דבל אלהת יאל^ב ישא
 ם היהילכשתל תעידי ילבח יבד לכגקלילש אל לב ישא ןליסחה דבמ מללכ דחא ןפלא לע לנחח ללשלי לב ראלממבגילחלש
 לכממ םגילא לללסנ םנמא סהימלדל ער ינע לכס תאללגימ למכ ןלרסח לנלבא םתש םיראגקה לכש אלאביי לקחבגילחילס

 ת ךפהה לנממ לללסנסכל 'גילמלסת אלהש ךפהה לל אבמי לבא ןלדסח אלהש יאלמה הז לל אבמי אכש מללכ ת־דמג תלילס
 יחאה ךפהה לב אבמיל הז לב אבחי אלש חלל הנללכת ןיא בלט דישע םכח ללכי יח למכ^ילמילש אלה לכלבא ןבלמהש דחאה
 ןבלמה אלהה למלשתש חלל הנללכת םנמא)׳ <*ןללגל ^לדח איהש אלא למילש היהמ אלש יד אל3יאזת הלילשה יכ ןליסח אלהש
 תללעמ ד^מליל דבכנ ימלי דבב לב אבחי לבא לבב אבמיש דבה לע מי לכ אבמכ לניא לב אבליכל םכח לא ללכי לא יחכ לנלבא
 תש דע לילא להסחינשכ אלהתגילמלסת ןיבל לנלבא לנמח ןבלמהלגשלמה לא לבלבא דשא אלהתעלמלסה ןיב סחי ןיאש דע
 לננלבד ןיאל 'םהיניב דשא גלפלמת לדבההגיניחבב םשה <!ןלמשב סדאבל גיי לב ירחאב םתה ממלשהלא אלתהגילמלשהש
 ןמלא סחינשכ ךפהה ןבליל םדאה לא למילא סחינשכרחא ןיינע ^להה דאגיה ןמ ןבליש לע ססה ^למסבירמאנ םהש חלל
 סה אלה ישה לא הגילאסחינשכהנממ ןבלחה היתילמלמלס אלה הנחמ ןבלמה םדאה לא המכחה סחינשכהיתיל יסה לא
 עלילס עללכסה לנממ לללשל לכיזחשכ היהי ןכ הז היה סאש ןכ רכדת ןיאש המכחה ךפה אלתל ןלרסח אלהש חד מללכסה
 היהי כ״על דבלב תבימית אל ןיינעה לללשללנמכללכס 'ללכסת לנממלנללססכיכקפס ןיאל ןיבעהנקלילס אל דבלב הביניה
 ידכל ׳ גקלמלסהח תב שיש דבהמ אל ןלדסחה ןח תב סיס דבהמ לנממ הגקלא לללשל לנגקנללכ תמכחה לנממ לבללססכ
 אלא לילא םסחיל ריגיכ אל לנכ׳ירמאנ םהש דבה לע מי לב׳ירליאג סההגילימלסה לא אלהתגקלחלשה שדב לכמ ןיבכ אלש
 אלתסימי לב לנימאשכ יכ קפס ןיאש יסה לע מאנהמילאיבמה ןיינעמ לכבמכס תמענימא ךל דאבמיל דבלב הלילסה ךרד
 חגקללז אלה סגילאיבמל לנמחגקלאיבמה לנק םלכש יפלייאבמנה לכ לעל לילע סשת /!ןלמשב חאנמלאיכמתס יפע״א אבחנ
 חל סלעההגיילכמ םלענ לגקלאיבמ ןכ םלעהה ילכמ םלענ לגזילהמס למכל לניעב דחא לגילהמל למנאיבחעי אלהל סגהלהמ
 גידחאכה ^יבמהגללמ ןיאש קפס ןיא סלקמ לכמ לנממגזילאיבמה לנק םלכש יפל למלאיבמב יללמ לנקללזבילאיבמל
 ע גקדמאנה׳לאיבחהגללמ היהיש דע לכל לכמ למללז מלאכמבה ןח אבחנ לכ לע רמאנהנזילאינמה ןח ךפה הלעגקי לילע
 לבא ׳דלעהה ךפה סלקמ לכב'לאיבמה5ילמח ןיבנ חרכהב יכ לנילע חאנתגילאטחת ךפה אלהש רדעהה לע תילמ לילע

 לאיבחתגזילחס חאנ רדעהה לא תמלד ימחא יגילב׳לאיבמ דחאהל יגקחא לאיבח דחאהש חלללמאיבמה ינש ןיב לידבהל ידכ
 'לענ למלמבעס למכ'לעהת'ילכ;י 'לענ מי לגילאיבחסמילדלהלל׳ויאיבמת ינש ןיב לידבהל ־רמג ^לגישב לנילעל לילע חאגי
 יל ׳ לילע חאנתגקלאיבמה לא ךרעב רדעהה לע תרלמ אלה ללאכ לגילןז אבחנ לכ לע חאנהגילאיבמתסל םלעהתמיילכמ
 לנלבא ראלמי דב הז יא לע׳ייבלייחה יראשיה ןיבנש דחא אל סא םילללס׳יראגיב׳יפאמי לגלגא יאנחל יספא יאש תזת׳אבמייל
 תזב יכ לנמח םמלא לללסל לנחבע די^ינ זאל ןלרסחה ןמ לב סיס דבהל 'לחלסה ןח אלהה ראלגלב שיש דבתל םהב יאלמחה
 חה ןיב לדבהה ללפי הזבל ׳ לנדמאס למכ דחא ןפלא לע לילעגזילדמאכמללילשה לכ ןיא יכ היתגי ךאיה הלילסה ךרד ןבמ
 לע לילא 'יסחליחה עלמלסה ידא^מ לגיסיסתגסההמלפלחמהיפכגילגרדמתלפלחגיייכגיבקל סמבק סינייעמהל׳יחכחה
 ךינדע לחנל אלא ןאכ יגיכ ןיא סקסמ ו^דע לחנל םחנמ רב *יזעלא רא אבר ארקי לכ ליחא ןכל ׳ םהב דאלמי דב הז יא
 לנראיבס למכמי לכ רשאגימחלשה יראגימ דחא לכ'גישיס הנסתל זלמדי הזל למבע ינפב ןדע לל שי קידבל קידב לכס ןאכמ

 עה ראשש יפל דבלב הגשהב אלא לכיא יגלמאהגלנעמהל החמסהלמלביעה יכדלבעב ןדעמאיקני׳גיאמת הזמ לט פב
 גנעמיס ימ יכ םדספה מכס אלה סגקבלטגילכדב יכ דלעל׳ םהבש החמשת חיכהב קספגיל םילכל םיקסלפ סלכגימבדעה

 גלנעמ ןיאל יימסגה יגלנעגית ראש לכב ןכל קפס ילב םתב קקר רבטביגזיימסל לא ללכאל הברחשכ תגיסמב לא לכאמב
 י; החמשת ׳!ןסלמגל זיגסהה לדגגיס תמ לכ יכמכ ב אלהת רבדה היהישכ ש כל ינחלרה רבדה מגשהב אלאמלחמח החמשל
 בייחמיי הזללגיכב מלגסת הז יפל לב לאבחי הנהנזיבבגיי לב דשאעלמלסה ידאלמ ליתש יפלל קספי אללגלנעמה תבךמי)
 דשא "מגבסתתגללבד יפב מלחמס רברלר ךינפגזיאעלחמס עבלס׳לגיכה חאש לתזל ׳גיכב גזילחמסגילנשהת ןמלאל לכסמיס

 לנראיבש לחכמליחבנ םהל ^למיענבל3ילכי0חבגיבב>לב דסאגימסתת לכ מתס החלל ׳ ךב



 ל רמאמ

 ;יב בה יבדב ))יעדי ^קנלס יספא יא םדאת תיהס המל)חבנ ךנימיב 5י)מיענ וכייס הזל מאמה הזמיתכ פב )גראיבס
 דל דחא ליבס מ)לכ חילא אלא *ץיד׳מא אל יכ סייח חדלא ינעיד))י מא סזל))יי לגממ המ הגסהב לזילמילס אבמיס ברחמ

 )ילמלסה ירא)יב סדאה)יגםה ילכי יפכל ׳ ייחננה סייחה לא ךידל חרלא הב םי׳למלסה יראממ)>חא הגסזיב׳יפאס זלמיל
 'לביעה)החמסה לדמב דעסנ הזבל דגללכרעללגרימס ךסוןרןיל סההיחבנה ייחבגטע)יה)יגרדמלדב)יןב)יילביסא
 ,))ילמנע גיסיס ספא יא כ עלמלביסחב׳גקכב יחבנ םהמ דחא לכלגיבב ;ילימלס לב סיס ל)ילמנע)יגסהב תי ללנא סיס
 גיסיס יח ןיא יכ מללכ לי)יייה ליגחעדילילא ביסהל לאה ;ילהמ עדמ היה סא ל)ילא ללאססכ בחה מאס למכ ^ללז אבמנ םלס
 לכממ םלענל ל)ילמלסב לנחבנסימחב)יסי'ללנהה)יילכ)יליסעמדנמ)יילגנלתלאיכמ)יליהסע)ייאלהאלאעילמנע
 )יילכ^ול ל)ילאיכמ ־דעה לע הימ אל ס)יגסה ןליסחל לגיללייענל סמסה רלאגינסה לאיה יסללחמ סלעיס למכ ל)ילאדה קזלח

 : ךעדנ אלס ךב עדנס המ ;יילכמ םכחה מאמכ ל1גיסהל יספא יאסעי לנממגיסנס המ
 רחאה קלחה׳סעלאיבמ סיחכהל ספא יא 'יקלחגל קלחממ למלא אינמנ לללכב חלאיבמב לננייע יסאכ קר1נ
 םללע גה קלחהל ׳ םילגלגה סללע בה קלחהל ׳ דספההל הילההל'לדלסיה סללע אלהס זלנקחמת סללעה

 דספההל הילהה סללע אלהס ןל)יח)יה סללעה אבמנ לנחנא יכלדבהת;יילכמ הזמ הז*ילדבנ םיקלח הסלסה ללאל טאלמה
 ) ססג סה לבאל םידספנ ימלבל סיאב םימייק ליסיא לכ םילגלגה סללעל ׳ ללכ סיאב סלייק םהל ןיא םידספנ מסיא לכ

 םמליה םע םיקלח ינסה ללאל ׳'יקלחמ*ייבלחמל המכ םהל םיקמ סיאלממל יאמל הנלממ סהל סיס םסגת ייקת סגיסיל
 לסדחמי סהיבנמיפללחל ילגלגה ץעלנממ יכמכקמ סמכק 'ילעפממל מיעקכמי^ק סילעלפ םמלא אנמנ הזמ הז׳ילדבנ
 סדחמד סלחה םעפל ילקה םעפל סבמה אלהס לכפה לריבגי םעפל חלה דלסיה לדיבגי םעפ יכ׳יפללחל מלעלכמ מידלסיב
 גזממילמיכיעמהה הז הלעמי דחאל ׳ םהינימל 'יבבחמהמלביעמה הזמ סדחמילמנקב סמנקמלדלסיהממדעמה הזמ
 ב מיכקל ןכליס ןפלאב גזמליל דמלי ךכדזיל הזהמלגזממהה הלעמי דחאל ׳ סהכימל׳יתמבהמדלנ הנקיל דבכנ דמלי גזמ
 'יאגמנלמייחהממל סהב חכ דסאמ קפס ילב לבא סיממ סיפלג םה דסאמ ילגלגה הלנמי אלמאזה האנקההל יחהמדלצ
 ה הארנ דסאמל ׳ לגלגה ספנ להאדקנמליחה ןמטה חכה למלאלמילגלגה העלנמהדנמ ךכל סיגכלמ סמליהב סיככדלליה
 מל עעלנממ דחאהסב סא דחאה לגלגל למעלנמכ ךלחממ לגלג לכ האדנל מיבלבס תדילמ תעלנמ דיממ עעלנממ לגלגה
 לספנמללז לל הבלח הכס דחאל דחא לכל סיס חרכהב טלפסנ דחאממ דחאהל ייהמ דחאתסב סאל ברעמל דחאהל חדמל
 'יעינמ סה ילגלגה מלעלכמ םידחימה סהלאלמדחממ העלנמ 7ל דחןמ לגלג לכלמדחממה הבסה המלאל ;העלנמ לל דחןק
 ת ןלסלב לאיקילמיעבטה המכחב דאבמהס למכ רמלחמ םילדבנ סהס יפל ילדבנ םילכס׳יאיקנ סהת׳יעינמהל םמלא
 לדבנ למייה סע הזה קלחהל םיכאלמה סללע ארקנל חרכהב יסילס קלחמלאיגמב סיס הז יפל אכמנל םיכאלמ הרלמה
 םילגלגה מא םיעינמ סהסב לנימאס למכ׳ילגלגת םללעב לעלפ אלה הנה לניכזס םירחאה יקלחה ינסל לדבההמילכק
 מעלכמ ןיא כג מחאת תאפבל סלרדל דחאל ןלפבל הטלנ דחאל ברעמל הזל חדמל הז /?ןללחהמילכממיפלחממ מלעלנמ
 גלמנקב סמנק׳ייסקנל דחאמלימיאיגתה יקלח הארנ לללתמ?פלחממה תלעלנמכל רחאה מעלגמל;ימכסמ םתמ דחא
 הצאה יקלחהמסלסל היהיס ילבח דספא יאש חרכהב טלפסנ דספההל הילהה סללעל ילגלגה םלועב דיממ רדסה רתסנו
 רסא הנזה ספנה םהל מינקמ סמכק םילדבנמלסכג ח בב אבתנס לחכלמכקב םמנק רסקמל דחאמלגיהנמ דחא חכ
 םהןמלללעפב וזמ לזמללדבנ סהמלפפכ לאמיחכגה ללאל חלמבידסא מסנדמה ספנהל בלכ רסאמינליחה ספנהלדבכב
 ממי סדהמילכ לא הנמסיל למרלנמ ןוזמה ךפהמי ססס יפל דספההל תילהה סללע לא המדמ דבכב יסא הנזה ספנה יכ
 י םילגלגה מלעטמבס למכ יכ ס לגלגה םללע לא המדמ בלב יסאמינמחה ספנת יכ בלב רסא מינליחה ספנל ךלחממי
 ה דספי למעלנממ ןיע ך-יהכ לגלגה חלני סאל דספההל תילהתל ירנסה סללע אותס ןלמחמת םלועה ללכ לאמליחה ךסמי
 ל ׳ ח בה תלמי למעסל למעלנמת בלה חלני סאל ךמה ללכ לאמליחה ךסללי בלהמעטמכ ןכ יעבטה גהנתת יפכ סללעה
 כמליספנהמיחכה דאסל הסמחה סיסלחהמלחכלאבי תנממס יפל טאלמה םלוע לא המדמ חלמב רסא מסג־יתה ספנהל
 לגשליס למכ סהממלכשתנה סהימלללעפ דבמ סיגסומ סהס אלא םלתב'יגסלמ םניאל םיימשג םניאש התדמהל •ייינמכ
 גיהגתת חכה א־ךינ דחאמ דחא חכ ח״בה ךלגב רסא לללת׳וחכהמסלסל סיס לתכל בג סתימלללעפ דבמ ילדבנה םילכסה
 לכ דסוק דחא חכ וללכב סללעכ סי ןכ עבטה׳יאפליה לבא איקנ מבקב סמבק לימלחכל ךיגה יקלח לכ ־יסקמ אלהל ךמה
 כ רסא דבלכ סדחב רסא ייבדה חכת לע רבדל תמע ימעד ןיאל ׳םמלא גיהנמל מ^קכ םמבק לימלחכלמלאיכמה יקלח
 למכ לנובדכ לעלפת לא חכה ןמ ללכסב דסא׳ייבדה איבלמל ליכסמ ילכס חכ לב מליאל ןטק סללע םדאה אךינ לדלבעב
 חכ םהב ןיאס״חבה ראסכ ןכ ןיאש המ טוספת לנלבדבל לליגה לחכב׳יאבמנת לכ מא איבמת׳ילכס הלחמה םלועל שיס
 ה ןאכב ימעד לבא שפנה רפסב למלקמב ראכמהס למכ דבלב יעבט חכ אלאמליכפהמלללעפ י לעפל לכוי זלביב לעלפ
 *מח מבק לע סמבקל לב ןלרמי סיס יפע״איחבהמ דחא לכב במנ חכת הזס ללכב דבלב''חבה /ןיגגיהנמה חכה לע אלה

 גיהנמ דחא אבמנמלאיגמ לע לז םבמית במכס למכ תיאר חקלי לללכב חכה הזמ



 ב רמאמ

 •יבד א)הה ׳במנהש לע היאר תקלי סדאב יסא ייבדה תכה זמזענקכ ס^גזק ץקלחנעגאטמה ־עיפ לכ ישקמ גי^ינמ
 3י:רכמ הזה ןממלב לדבה ןיא)׳ סייהלא סיימב ה.גבנ ךכלס ןלביב לעלפ ילכס חכ םדאבס למכ ןלביב לעלפ ילכס

 בלה יכ לנממ עפסלמה לדיכחמ עפש לבקמל עפס ז3ילכ אלה סהמ חכ לכ ^יגהגרלחכבס אלאגילאיבמה ללכ לא <ןלגה
 מל דבכהל בלה לא העלנ^קהל סלחה ןלילנ חלמהל בלה לא ןזה חכ ןעלנ דבכהל ׳ סייבאה יאסל דבכהלאעליחה תכ ןעלנ
 לבממ עפסלמה ןמ עפס סלס לבקי אל עפסה ןעלנה לבא ןכ ןיינעה ןיאלללכב סללעבל׳ הנזההל^יליחה סהמ לבקמל
 ןיינעה הז לכל׳ סהמלילעלגזי סלסגללבקל אל דבל הבטההל^ייפידנה דב לע סינלנקחעה לע ינלילעהמ עפסה עפסלי יכ

 לדבהה גקילכלי סהמ לדבנ לכה גיהנמ דחא אבמנ אבמהל סיקלח גה ללא לאגזילאיבמה;ילחג״המ קיפה הזב לנבזיכס
 תילב היהסכ להילא הפ ךל המ לל מאנשכ בילח דהב האיס אלהה האימב סלס יגזיליל דבכנ ךלילי ןפלאב להילאל זמיב

 לארשי ינב ךקירב ליבע יכ לאיסי יקלאע;אבב הל י^א:ק אנק מאל הנממ ^דינ לעליה לע יעטבת היהל לבזיא ינפמ
 יבשמל סידה קיפמ קזחל הלתג חלר הנהל יכלע ה הנהל ה ינפל יהבעדמעל אב לל מאנל ה^ .ךיל יספנ^קא לו^קכיל מל
 מאל סיעלס יבשמל סירה קיפמ אלהס דספההל הילהה סללע גיהנמה חכה לע זלמיל הזל ה חליב אל ה ינפל סיעלס
 סה ןיאס זלמיל ה חליב אל מאל לב בבנחה דיב ןזךנכקד לניאל לנלבי עלשעל לב חיגשמ אלה ט ססה ינפל אלהס לכ
 אל סעיחלרה יחאל דלע ליאל ׳ דספההל הילהה סללעעאגיהנמה סיעלס יבסמל סירה קיפמה חלרה אלהס עבטה
 סיארקגס׳ילגלגה לע זמליס יאסנ/ימללדג סעיב שדקה^יליתל סינפלאהל סהב נס סילגלגה סללע לע זלמיל ה סעיכ
 למכ לגלגה ספנ 'ישה ןיאס^ילרלתל הסעיב אל ימאל גה קלחה ןמ 'ל קיפב לזסבמדהב;יכס למכ שדקה תיח
 ׳ טהלל סא לי^ייסמ :מ סא בל/סה סאיקל סיכאלמה סללע לע זלמיל סא סעיה יחאל דלע ימאל סינלמדקה לבשחס

 ה כפע״אל לבעטללס ןיעה ןיא ידלסיה סאה יכ^ילארה סלחב יגיסהל ללכי סדא ןיא סאה דנסיס למכ יכ זלמיל סא לאךינל
 המדילמבעב דבה הזמל סהבגקטללס ןיעה ןיאס פע"א ןהי;ילללעפ דבמלגסלי סיכאלמה ןכגקלללעפהדבמגסלמ אלה
 בעבל סלחבגסלמ לניאס "פעא לי^לללעפ דבתגסלמ אלהס ימללכ אלה הלכלא סא ךיקלא ת יכ מא שאל ססה גקא בלזכה
 5יכסמב לימא סא סיכאלמה לאיקי לזי אבמנ ןכל ׳עאזה תאימב סא סיכאלמה סללעגיא בלגזיכה איקי הז ילבעבל
 סיגסלמה סילגלגה סהש סדקהעליח לבא שאכ סלחבתגס־מ ןניאס סאעליח מללכתללחמ סאתיח ל?׳שח המ הגיגח

 ןהי]ילללעפ דבמ סיגסלמ סהס מללכג״לללממ סרמאל שאעליח סיאיקנ סיכאלמה אלא שאגיליח ןיאיקנ ןניא סלחב
 דלבכ סייפסמ ימסה "דעתלזמ סלאיקיל סילגלגה לע סאגלליח ימאיס בלסחל סדא סבביסי אלס ידכל סרלבד אלהס
 דמאס למכ חיכהב סיכאלמה לע תרליס יחא ןפלאב למשח ןלסל עלעמסמ גיסיפמה אגיייבה דלמל^ה לעב איבה לא
 הבקה יפמ אבלי ילצדהס העסב׳לללממ י^יעגללסח י^קע אנאלי אעינעמב מאל'יסרלד*לעמסמ אלא׳היניב קאל הדלהי ד
 לללעה יכ אלהל דאמ קד יפלסלליפ ןליע ןאכ סיפלגיידבהתליכל יקללללימ הב״קה יפמ אבלי דלבדה ןיאס העסבל תלסח
 כ דחא לכס לי ךאלמ עפסל בלסח ךתליה לכסלמה אלהס ל3ילעמ ליכסיס למכל ללזילמבע ליכסיל לעלעמ המ יבד גיכסי
 העסב׳עינעמה לעב מא הזלל׳ מאמה הזמ׳אי פב הז לכ 'אבענס למכ לגלג לנממ עפסלי למבעמ ליכסיס המבל לדבנ
 יעלב דחא לדבנ לכס לנממ עפסלי ישהמ "מדע ןלסאיה לללעה גיסיס המעניחבב יכעלסח הב׳קה יפמ אבלי רלכדהס
 שלי *עלמבעמלללעה ליכסיסהמעניחבבלהזלעלללממתבקהיפמאבלירלבדה ןיאסהעסבלעלשחלהזלסלחלגסלמ
 ןיילק ןהס סהייבדמ יאלכמ ייה ׳ לא דלבכ סייפסמ סימסה ךיד לעעלללממ מאל סלחלגסלמה לגלג לנממ עפסלי
 מהעלאיבממ לדבנ 'יסתס מללכ ה שאב אל בלעכה מאל סא יפיס לזיי סלאיקי סיבי עלמלקמב ןכל סאעליח סילכסל

 עההעילכע סלענ עי לעלהמסיפללעלאיבמהביייחמ עי אלהלתאטמהייספאל סילללע סהסיכאלמהיכ 'יכאלמה
 לע זלמיל הקד הממד ללק סאה יחאל הז יחא בלעכה מא יבדל הללכי הפה ןיאס המעלטיספה עילכעב טלספל סלעהה

 הקד הממד ללק סהס עללילסב אלא לב יסאעלימילסה ייאעמ אלל לנממ ןלליס יספא יאס דע עי לעלהמ עגסה ענמה
 אב לל מאנל עי לילע לימאיסעלילללשהענבהב סיס׳לקדת ןינעמ הזל סדלקה פב לנבעכס המל זלמיל הקד הממד מאל
 רסי לע ךלמל חסמע יסמנ ןב אלהיעאל סיא לע ךלמל לאזחעא עחסמל קסמד היבדמ ךכידל בלס ךל דמעמ לעלאכ
 מ סה הלעמל ייכזהסעלמללע גה ללא יכ הזב לל יאבל ךעחע איבנל חסמע הללחמ לבאמ טפס ןב עסילאעאל לאיסי
 ס לאזח למכ לגיהלל סדאה לע לא לייבח לע דחאה יבגמילל/חבה ךידס דספההל הילהה סללעב יכ הזל״יסהמ סיגהנלמ
 לע עלסעלל ליעלעכל סדאה יטיפ סלנעלל ללמגל ססהמ החגשהב קי היקמב הז היה אל לגיהל סרא ךלמ לע רעגעהס
 לאדסי לע ךלמל חסמע ישמנ ןב אלהיעאל ימאל אלהי״זיימי לאזח ביחת טלמנה היהל מאס למכ לניבי ייבלעב ןיד תי
 לעכיעמהעאילה ךידמ יכ הזל לנלביל לבפחעלשעלל הקלא לטבלעכיעמהעאילה לע איה ססהעחגשה יכעלדלהל
 דבה לכ לטלמנל דבלב לעבה ידבלע סיעסיה לכ לגיהנ אלהי די לעל סימעפל עי קידבהלעל בלט עשיה לעעלילהל
 עסילאעאל'לחא מאלעכיעמת׳אדהב אל סססעחגסהב הסענ אלתה ןידהעלית היליס הממ הזל סשת ידבלע יקידבה

 עיגמה ייאלבנה עפשה יכ עלילהל איבנל חעמע הללחמ לבאמ טפס [3



 ג רמאמ

 הלגיגה האדמה 5י^זב ט אגה הזמ ונדיב הלועהו וןיונמו סשה זוניכ אלא עיגי אל סיכאלמה טלועמ םיאיבנל עיגמה
 דחא אנמנהלע סיו ׳'יכאלמה סלועו׳ילנלגה םלועו ספההוהיוהה םלוע סהשומלועגל ואיבמהןילתתת והילאל זמינ
 אוה ונוניו ונפח׳ושעל לפשה םלועב םלי לע השעיש המ לכב חיגשמו םגדא גיהנמו הזב הזגיואינמה יקלח לכ ישקמ
 אלא ונממ זלויס ־רשפא יאש דע םלעההגיילכק םלענ ועוהמ יכ םהמ לדבהתגזיילכגי לדבנ אוהה אנמנהשו׳ןיי הולאה
 רואיבב ינשה׳מאמה םלשנ ןאכבו׳ קיפה הזגינווכ הגייהעאזו וניכזש הבסל הקד הממד לוק םיארקנה יללושה ייאוגיב
 זויחא אלהו ושאר אלקל לל ינש ןיאל דחאה׳ןיי לאל חבשהו ונממ׳יפעגיסמה ישישהו סשה^יואיבמ אוהש דחאה יקעת

 םיקלא ןיא וידעלבמו

 ב הזה ךלעכ םילמנה סיסדסהש יפלו :םימשה ןמ הילמ אוהש ינשה רקעה רואיבב ישי^שזו רמאמה
 די שרש היהו חילשהמלחילשו האובנהל׳מי םשה^עידי םה ןושארה מאמ3 ונימאש ומכ
 ונממ עיגמ אל מולפשהמואנמנה םשה עדי אל םא יכ חיכהב םישדשת ראש לכל סדוקמולפשהמואצמנה סשהמעדי
 אוהמללפשהמואנמנה םשהמעידיש המל לבא םסהמעידיפ הנושאר רבדנש הז יפל יואר היה הכהמיחילש אלו האובנ
 לבא דה מחמה לא סשהמעידיב יובדה יחאל לפיאד הריחבב הלמנ יבד אוהש רשפאה עבט םע םיכסהל ךייבש יכ־ד
 וב םילמנה םישישה יאבנ רקא)םימשה ןמ הילמ אוהש הזה רקעה דלאבב יבדל הנושאר ליחמנ כ עו הייחבב דלבדה

 חילשה מלחילש1 האלבנה םהש
 הייביה דבכנ יורי אוה הנה ח בה יאש לכמ ימוי ןויעו תבשחמבגישמוגזמה הלש םדאה היהש המל א קר^
 הבשחמכ ימגשה םאו ׳ הלשב םיכפהה ןמ לעפממ אוהש יפל הארי וגזמ יווש םא ׳ םהמ םלש ימויו
 ל םרזמ הסחמל בייחמ לב ןיכייב׳חבה דאשמויהליכ בשחיש ילאר ןיאלמומכחהומוכאלתת איבתמ יממתמ הארי ןמעו
 כ מלליכחממנק כגםהל אבמנו ןכ ומכ אבתנ םביזמ יכ לכ סינוזג ויהיש דכ ןוזמה לא ןיקמ סושמלסעל וכיטבי אלו
 ימלי הייביה ימלש הז יובעכ ויהיש סמיחמגישהלו דלבל ולובחמל למיע םיסילדהמגפלעתו /?ןרטה ילעבל אבמנש ומכ

 וכ׳־טבי אל סה יכ ח בה יאש לא ךרעכ הריביה יסח םדאה יכ ימלא היהו הז בשחש ימ טומדקב היהש ומכ םדאה ןיממ
 םהל ןיכהל וכיטבי אל ןכו םדאה ן׳ממ ימלי העממה ילק סמבעכ יכ םוקת לא סיקתמ תכלל םהילע בוכרלמלמהב
 ל םיבוקהו דיזחלמועמלמהו דלשל יניקכ עכטב סהמע סייבונ סה םתמחלמ ילכ יכ םהיביואב םחלהל המחלמ ילכ
 םוש רכיטבי אל סגו ׳עבטב סמע ־יבינ ססוכל יכ סוכלמ סושמלסעל וכיטבי אל ןכו ׳ ןהימודו טמוחל ןגמהו דיפקל
 ל ולמליהל'יניינבו לפעת ץוח סיסובלמ ךיטבי יכ הז לכמ רסח םדאהו ׳ ןכ ומכ ליתמ אבמנ םנוזמ יכ ןוזמה לא ןלקמ
 אבס ומכמיכד הלאכו וב ן זיס לא יואר היהיש ידכ ןוזמה לאמובימננכהמושעל ךייבו רטממו םיזמ יומסמלו השחמל .
 מ׳ו־ינבה ןיינע ונשפח רשאכ ונחנאש הזו ׳ ילמנ דספה דספנ אבמי וב ןדעישכ מעדה הז יכ ח בה ־יפסיי מאמכ הז
 מה הרונהש למ ;יבקל ןמנקמיתלסה ךלהמגיטלוה סלכ םמלא אבמג סיוהממה׳ילפסה׳יאבמנה לכו׳י־ימחבמג^גומנה
 ה מנידמ לא ןו^סחהביגרדמממתיבהמלבקב דיממ עעמממ רמוחה ולאכו הלממדיקה ןממ־דבכנ רגיממיתאמתזי
 ה מל^טמה ןח הנידמ ־יחא הגייח הלעיו עדבכנ ךמליה הילבה יחאו המיחפ ימויה הרלבה הנושאר לבקי יכמלמלסה
 מגידמב םהמללוסיהויבנחמהמגרדחל הלעי יחאו תלסיהמיונ הנושאר לבקמ רמוחה ייהש םלס ימויה לא יסחה

 סיחתבהו זי בהמגידחל הלעי יחאל םהל ילויההמגידמב סה סיבנתמהו סיתמנהמגירמל הלעי יחאו ׳ םהל ילויהה
 )׳הילתה דומעמ לכל םדאה ןימל ילויהה מגידמבזי בהו םדאה ןיחמגייומל הלעמי יתאל ׳ סהלילויההמגידח^^
 רובעב קלח לכ היהיש׳ילפשה'והממב םעה היהיש הא־יי ןכ מ־־יחא אבה קלחה רלבעב קלח לכ היהימחאה העוכמכס ומכו

 הנידמ הלעמ הילהה ןכמליקלחה מיעונמה לכמבס היה אוה החמילכמ לא הלכמ העונמהס ומכ ב יגו ׳ וירחא אבה קלחה
 היויש התו ׳מולפשהמי׳דהה לכמילכמ איהש יפל הב דומעמו תיסלגאה הרובה לא הנתתאב הלעממש דע הגידמ יחא
 גותלאה אבמנש אלהממזממהה הלעמיש המ יפכ סלסהמיאיבמה לא יסחה'ואיבחה ןמ דיממ עעובממ ^מוחזס לע
 ו חמובה ןיב יעבחא למכ אוהו סגיהה סוח אלא ול ןיאש יימיהגופסאה אבמנו חמובהו סמתה ןיב יעבתא ומכ אלהש
 יש ילבת רשפא יא בח ׳הדהתדומעמ םדאה ןימבו םדאה ןימו׳חבה ינימ ןיביעבמא ותכ אלהש ךץדהאבמנו יחהז
 ילויה ותכ ןהו ז-ומדוקה מלילנה לכ לב ץבקמה יחא ןלכמ סצסל דבכנ יממ׳ללפסה׳ו ריגיהמילכמ אוהש םדאה היה4ש

 ןכ לעו וילא



 'ב רמאמ

 אל יכגר־יש־ע ק תילה לכ זימסהלנילללכ סה ןלכ לי^ימסהש יפל סהב הדלד ליזזיזי חלה לכ סבלכל זלכ לע ללדנ תיה לל)
 םילכ סהל לחגתי יכ^ליט״פה סהלזיעסה יפכגללייטרעעלללבח^ל סיישיפ סילכ סהל לאיתי זכ לעל טילללכ טיניינע לגישי
 ןיגהל שמלחלזימהל דלפקה ילעב סיצלקהל ילשל ^שיניקהל דיחילעלעגזילמכ המחלמה יכיתת את סהבסחלהלסייןתפ
 לינזימשה ליה חלה יאש לככ לאצמנש^יליטרפהגחלימלשה לכ לב ונכקנזיגל^יללפשה^לילההלכ ^לס לגחליהל סראה לכא ׳ לילע
 ה למכ םייללכ לילכ ליה כעל דקלימ ישיפ ־בד אלל שיכדה ילללכגישמל ח בה לכנילגשהעשמ אלהש לד יללכ ללכשל ג״ללללכ
 תחמלדה סהבחקייכ לי.זח;ו סצילא שיככללחלמחלמה ינימ לככ חלה לכמ םחלהל המחלמה ילכ לכ חככ םהש סידיה
 ןנמה סלקמ לילע אגהל זיישה שבלי לא לדיב (׳גמה חקל ריחיבגילעגילמה םלקמ ףיסהל שניקה ילעבב שכדקה סלקמ
 םכח5יה הזלל דימת לילע סאשלכל דבכ אשמל לל ליהי אלש ידכ חי׳בב אלהש למכ הליחלמה ילכ לכ למע לאיבנ אלל טתלחכ

 אלל םירבדה ילללכעשיש המב יללכ לכש לל זעיל המחלמה ילכ לכ חכב םה םיללכ שילכללגילשעללקריניבאדלבה
 ל םינלש םינפב םהה םילכה ןת שמנקשיל םייח ילעבה לכב ישא גרליטרפהצייגשהה לכ ללכ לב עשהל לכליש ןכל םגזימט־יפ
 ה םהמ חקיש ידכ לפונמ זיח יכד סה ששלבלמה קל ׳ דבכ אשמל לילע ליהי אלל םהילא ךדטני אלשכ םחיניל ךרלנהגיעל
 ׳ םיזמנל לכיטניל םהילע דבכיש םישבכל רלריכלילעדבכי אלל ץיקהגיעב וילעמ םגילאלקיל '^ילחהגיעב לל אשינה
 ל ׳ םייח ילעבל ישא םיפכל יפע יילח םלקמ אא ילעלפ^ישלימ טש יגרכהל םיקוח םיניינבגילנבל הנלבנחל התכח לל ז5יכ)
 גיליטיפה גילדמהל חלנשהה לכל םייח ילעבהת דחא לכב דשאגלליטרפהנזילללבחגיה לכ לב ישא יללכה לכשב גישהל לכוי קל
 םימכח ־יזילי םהעלפלעהלניללרהכהש תלל לנלני ןיאל לנתכחי םילישה יללעמל זיאגילמהבמ לנפלמ במא תאמכ םהל ישא
 םדאה יכ תאי לבא םהב הדליל ןלכ לע לשומ לעליהל הז ביזכי שלח היכ םהמ דימלל םדאה ךיטניש םדאה ןיממ סינלבנל
 לכ ליהיל לב םלכ לנבקל םהל ישאגיליט־יפהנילנשההלגזילללבחגיהלכ שיח ילעבה לכמ דלמלי םייללכ לילכל ללכשש דנמ
 לנמכחי םימשה <?ןלעמלגיננחשמננחעדלכש הדיפ לז ץיאנילמהבמ ליפלמ יתכד יאמ אייח ד תא לז לנימכח תאמכ םייללכ
 מג־ילירעל הלמנמ לזגל ללחחמנילעטנ לנדמל לארשיל הילע הנ^לנ אל אלמלא ןנחלי י תא לעלב כחאל סייפמש ליעימ ה'!
 בקגייל ללכש דנמ םיחלא דליליס םדאל לל ילאי םייח ילעבב דשאגיליטיפהגללדמה יכ לנבניכש ךרדה לע יאלכת הזל׳ הנלימ
 תה למע לאיבנ ללאכל המחלמה ילכ לכ למע לא־יבנ ללאכ אלה לילבל ללכש דנמש למכ יכ םייללכ יב ליזחיל לב םלכ לגבקגייל
 ע שהיש ןפלאב הזב הז םילכאמה בטימ יגזמ לאגילאנ ןפלאב לנלזמ ןק^ עדיש ידכל םישבכב יתנה םלקמ םישלבלמה
 לב ןלכ לאנלייש ידכ סמא קכקל םייח ילעבה ןמ דחא לכב ישאגזימטיפהנזילדמה לכ דמליש ילאי ק לנזמ לא אירבל ביע
 ללחטבלמ סלי לכב הייש קיפ תלאה לכ לזילימאשהייש קיפ דשי1ינ5יאזה הנללכת לעלממכחהלגילכאלמה הזב אינתיל
 ש איה הבשחמהו יבלב ינא יגיימא למכ בלהעבשחמ לע אלא הפב ךלנפנהל הגהה לע חנללכה ןיאל ׳ אבה םללעה ןב אלהש
 הניבגיתכח יבד .לא לכסה יסלמ לא הביט הדמ לז יח לע תיאר חקיל שי ןיעל סיא־ינה םיארבנה ןמ דחא לכמ יכ לכתסיש

 ןימיל הריש קיפ לכב םש יכזנה ימלאל סייתלאל ילגל לא דלבכ םייפסמ םימסה םיימלא םת המ םימס םס ליתאס למכ
 אלהל עעלנממ יחלב סמא עינמ אנמה לע היאי3דיקלשי סיתשה^יעלנגימיכלילחימלאגיאזלוסימאכהאילההלע
 ׳ למלקמב יאבגינס למכ הניב^מכח יבד להזל מ תולאה אלהל ולאכ םיאילנ םיפע עינמ אלהש המנעהל^ללכיהמלכמכ
 ל לנלקניא ריכמ בלכהש הממ יכ לרל לנשלע ה יגפל הכיבנ העדכנל הלחגיסנ לאלב םייתלא םה המ םיבלכ םש לימא ןכל
 מדלהל לכשה יסלת הזמיגיחקל שיחלשעל לדיב ישיאמ יחלכי לכב הביט לל קזחמו לינפל דימני ענכנ אלהל לל ביטמהגיאל
 אלה ישא לכ לעכ לניליגישז ישאמ עידלבע דיבעלל וינפל מחחשהלל לנתלא סניכתל ןזל לכל ביטמ אלהש בוטה לכ לע לאל
 יכ לדל • ודסח םלועל יכ ישב לכל םחל ןחלנ גיירמלא איה תמ תלמנ ליליא ןכל הבוט יילפכ היהנ אלשלגילבלט יכיחל למוג

 ןחלנ היכ ןיבילחלנידחהערמ דמלי הלכאמ יינקב היגאל המחל ןיקב ןיכמ הנטק תייב איהש הלמנב םדאהלכג״סישכ
 רחא דאה ןכלו ילארה בדמל ילאיהגיעב ספיט שקכל עבט לכהב זגינשכ א-יבישא לימייב לכל ןלזמ ןיכמל ישב לכל חל
 לל^ינאלבקל םמבע םיניכמל יישעמ איה סשהגיכיביכהזב לשרתי אלל גתגשהב לדתשיש ךיינ לכשהל עדמ לב ןתנש
 ב^' רבדהש דחא םדא ימאי אלש ידכל הסעת ישא לכב ימלל דומלת לטבל בשלי ללכי ךיקלא 'ה ךכיבי ןעמל לימאס
 ד חקח אלל לוזגת אלל כלנגת אל םלועל יכ הלמנמ לזג ונדמל ל״תא ידיגישת ישאכ קלשעא לא לוזגא לא כלגנא יתולדתשהב
 תויחאה ינפב וחינהלו םהמ תחאמ הטח ייניגתחקל הביה ימעפ םיסנמה לסנש ךיד לע התיבח לכ התכזש הממ יבד
 לנע הלמנ לא ךל המלש ליא הז לעל ילאר לניאש יבד לחק אל יכ להלחיניל סניממתיחאמ אלהש עילא לחירי לילע םרבעבג
 ת רתות כפעאל לזגה לע הנחירכישלשלמל יטלש ןיבק הל קאשלר לשומל רטלש ןינק הל ;יא יל:א םכחל היכיד האר

 סמנ ךכל יכ לי לגל עלסה ימחב יתנליתימלא הת הנמ לימאס הת קל לזגתללזמ הליחל ןיקב ןיכהל ליתסתל לנמת
 העסמ לז הנלי המ ןיעלננ לאיסי ךאהעלננ לז הכלי המ תיזח סידמב לימאס למכ היכידמ דומלל ידכ הנויל ל^סי ללסמנ

 הזל ׳אל הבהל להלדיכהס העשת לאיסי ךא ־יתאב לתייממ הניא הגלז ןב תרכמש

/ 



 'ג רמאמ

 סש )ימ/יש המ זכו זינריל ל/ירשיניא׳ימדעס הביה סימימדגייזח שרלמנ סשו׳הנממ עיייע ינדמל,חמאש המ ןטעכ המ
 ךרדה הז לע ינחל ק.י?ומ וי־־־פל למבשיי !זידמה ילנב טייבה ןיפ ירוד ןכ *יעיה ינעב חופמכ ימוא אוה המ חופמ הייש יפב
 זיאשיפל וליב היהנ סדא אא חופתה זליחש פע'א ךל מולמידח שרדמב וימאש ומכ חלפעב הבקה לשמכ ןכל יכ שרפ5יי
 טעומה לבב בשיל׳דאה קקותשי'ךיחה לא עיוב־יעו ועוקייחמו וחייו י־יפהגרבוט עוקתל םוקמ לכמתמליא יאשכ לודג לב יל

 י ידש לבבו ןוילע ךמסב בשוי ועריהב הזה טלועב חילבמ יניאו סשהתא דבועה טדאהלע ןיאכ (ידוסיש פעא ךכ אוהה
 תיזח שידמב מח ןכו לב סיייכמל ותוכ־יעו ותוקיגימו אבל דיתעה דנשה הוקמ ותויהב ומית בוזעי אלש ול יואי קולתי
 ות ז^מ סויב הביקה לבבתבשמ סלועה תומוא וקיב ךכ לב ול ןיאש יפל בישהתעשב טממ אחימלכה ה!ה חופתה המ
 ישחוליה טיאימנה לכמ יכ וב ורוהו אוהה קרפה לכ שרפתי הזה ךרדה לעו יתבשיו יתדמח ולבב לת ןכ ישי ךא לוכי הילת
 סינייכעה לכ וב לבבקתיש יוא־יו יללכ אוה ולכש יכ ובגהכתהלותושעל ול יוארש המ לע היארתחקל טדאל ול שי דחאל דחא
 מנ אלש המ סייט״יפה סירבדה לכ וב ץבקתהל חלה לכמ טלש רעויו ה־ייניה דבכנ רזיויאוהש הארי הזלו טהה םייטרפה
 י השעמב והלישמת ביתכה רמאמכ ויתחת סתוא שבוכו גתתכחב סלכ לע לשומ ותויהלו חלה יניממ ןימ טושב ןכ אנמנ

 ׳וילגר תחת התסלב ךידי

 אוההתילכתהו 'ינימה יאסמ לדבי הב המתיל3לו הלוגסתיכימה ותיובל שי סכמא יעבט אבמנ לכ היהש המל ב קר^
 תוייעבטהתואבמנה ללכמ סדאה היהו אוהה ןימהחדחימה איהה הרלבב ותואיבמתבס אוה אמ אמב אנמנה
 זהה חככונניאתינימה ותיונ לא סחויי דחוימ תילכת ול אנמיס כ ח יואר ־ טראיבס ומכ טהמהריב*ה טלסו דבככ דתייהו

 תומלסמנראוכמ אוה הזלו ׳ותילכתו סדאהתומלסל היש ריזחהו רומחהתילכתו תומלש היהי ןכ היה טאש סניההל הנזהה
 תחנמהו תולכסומה לובק לע הנכהלתתכחכ וב שיש הארנ טקכאש יפלו חבה לע ךקי אןהס וב אנמנס המב היהיש יואר הזה
 היהיש המלו ילכשה חכה הזב הלתנ ישונאה 'למלשה היהיש יואר חבה ראיס לכמ רעוי לעופה לא חכה ןמ טתאבוהו תומכחה
 סחיתמ אוהש יפל ישעמב הלתיש הממ רתוי טממ ינויעה קלחב הלתנ ותומלש היהיש יואי ישעמו טוייע לא קלחכ חכה הז
 ואהלתוישעמהתוכאלמה אינמהל ידכ יכטד דבלב השעמה רובעב אלה םדאב לכשה הז אנמה רקעש ימיל אאס ןעבט לא
 דתוי תוינמואהו תוכאלמה תומלש אנמי חלה ללכב יכ אפב לא ןאוייא ויבק דשא חלהתינאב ראבתנ יבכ יכ ת ינמלאהו

 תודבכנ רתוי ץסעמה תוכאלמה ויה תילכתה ינפלש הממ דבכנ אוה תילכת לכס רקא באס דועו טדאה זימבאכמשהממ
 ךולחו וילע וכרנויס המ ךולח הזל לטברכדו אלש ללכ השעמ דנל תוניכמ ןכיאסתיינויעה תוכאלמה כ'א ייהייתוינויעהמ
 היחת םנמא רבד לכב החמשהש הועו/תוישעמה לע תוייגויעה תכאלמל ןו־יתיס־ס סימיכסמ טישנאה לכ יכ לכהתעד
 ה טירבדה ןמ גסומה טעמב תוברעהו החמשיה אבמצ ונחנאו טממ קחריש הממ ־יתליתילכתה לא ברקיש המבל תלכתב

 בסה ןמ ינויעה קלחב הלתנ אוה ישונאה תלכתה רקעש היאר וזו ׳תוישעמהתחמש לכמ רועש ןיאל הלו־גדתוי םיינויעה
 הקזח יתוי ולאל טתקלשת סש עבטה יכ םעטהו חייה ישחוממ עמשהו תואיה ישחומ לא ךסוכ דאהתויה במת הזלו ילכשה
 ראשו׳סדאהתומלשתלכת אוהש ישונאה תומלשה הלתכ טהבס׳יינליעה טירכדה סהב הנקנש לא •יתוי סיסחיתמ טעויהל

 אלא לב םניאו יינימה סדאהתמלשמ דאמתקלחי טהשתויינפוגהתמאתהותושניהה לא רתוי טיסחיתמ סה םישתומה
 דחוימה ותלכת לאלתכימה גתייב לא סחיתמה בדה לא ךשמהל תני ךוסכי נמנ לכס יפלו חלה ראשבכ דבלב ךיגה ימעהל
 םתלוזמ םישחומה ינש ילא לא יתלי ךסכנ םדאה היהי הזלו אוההתלכתה לאייאיבמה טילכהותוחכה לא ימוי קק׳תשי ול

 המלש מא םתלוזמ ךחוי סשה לא םישוחה ולא ינשתייבי 'ותכה סחיי הזלו םתלוזמ ־יתמ ותלכת לא םדאה םיעיגמ םתויהל
 י שיש רחא קוספב דאכ שפנב סייק רתוי דמלמה ןמ עיגמה דומלה תויהל לבא םתנש סג השע ה האמ זיעלתעמלש ןזא
 סתיהל םתלוזמ םישמה ולא ינש תלעמלו ןילת םימכח ברקב סייחתחכעיתעמוס ןזא ימאותוא־יה לע עתשיל ןורתי

 הג־ידמה יתשב עלסה ימחב יתנוי םהטש לא זמור'יריש׳ה ריש רפסב המלש רמא םדי לע ישונאה תו'ילשה עיגיש לא םילכ
 התוא ■יא^זיויו וספנ םע רבדמ היה ריסה דב לע אוה יכ הואנ ךארמו ברע ךלוק יכ ךליהתא יניעימשה ךיארמתא יניא-יה
 תא יניארה־ אלה היא המיקמ עדמ אלו ךמה רתסבתבסוי איהש זימרל הגרדמה רתסב עלסה יומב יתנוי הילע ימאו הנויב
 דחא לכ יכ דומלה גשוי םהינשתועבמאב רסאתוסחלמה הארמו רפסב *יישא׳ויתל^ה הא־ימ לע זומ־יל ם־א־ימ טס ךיא-ימ
 ט לוקה ליכיע ךלוק יתמת יתנוי תא הנה ברע הנויה לוק ןיאש פע'ח תולכ ךלוק תא ט־עימשה דמא ׳הואנ אוה םהמ
 י ך׳רמל ב־יע ךלוק יכ דמלמה ןמ תלבקש ךלוקתא יניעימשה כ עו דאמ דע ב־יע אוה דמלמה ^מתולכשוויה הב וגישתש
 ותויחב גתומלשתילכת לא םדאה עיגיו לעופה לא תכה ןמ םדאב רשאתויכחכה אני םיסוחה ולא ייש ידי לעש יפל הואנ

 ןכו ילעי ס-יח אלה ולאכ םדאה הנה םלועה ילבהב קר םהב שמתשי אל םאו ־ יוארש המ יפכ םישוחה ולא ינשב שמתשמ
 םניאש יפל הזל תוארל וטיבה םירועהנ ועמש םיש־דלה דמאש ומכ םירועו םיש־יח םלועה ילבהב םיקסעתמל איבנה איק
 תומלש לח םדאה עיגיש רשפא יאל לעפה לא חכב דשא תומלשה איבוהל אלהש םהל יואיב םהב ןיקסעתמ



 ג רמאמ

 גזימילסג זישאר לתלס סיגימ בגיממלשה ד הזל :לעפת לא לב דשא5י)ינהכה3ראבלתב אל סא ל^יילכת גילתילס לא
 ׳ עלאיגמה3ר)מלש איקיל אנתישכ דימ לעלבב אבתכ ל;ימה סע יכדל עיגמה^למלשה אלה ןלשאיגילתלס " ןליחא

 ע־גי)אלתה רבדתעלאי:זמ_ןרעשב חנב לב אלה לבא דימ לגללאיבמ סע -יבדל עיגמ לגיאשעלמילשה אלה זליחא^ילמלשל
 ת יכ׳ םדאב זללכמה אלתעדלמלשה ןמ ןימה הזל׳ גיילכ^יהגילמלש אךייל לעלפה לא עליגחכה אבישכ אלהה ^ילמלשה לא
 עיגי אלגקילכגיה 'למלש אלהל ןל־יחאק ל^ילמלשל ל^ייישע םלשנ היהישכ דימל^ילאיבמ סע עיגי׳לסאדכ י^יןמלש מ׳ד אסכה

 'יקלא א-מל ס5ידי־ניב מאנ דבלב3ראטמה3ילמלש אלא סהמ תללקמ רחאעלמלש חלב ןיאש יפלל׳ לילע הבישיה סע קר
 םהמ הילקי אללגרלאיכמהגחלמילש אלהש סהב היהיש ישפאשגיליכלטה םלשגל עיגה דימ ס^לאיבמ סע יכ זלמיל בלט יכ
 אה 3ר ריכי לע רתאיש ילאר היהי אל יכל תימגימ רבד הארי הזל בלט יכ רמאנ אל סדאהגיריביב לבא הז3יללז רחאגללתלס
 לנכיא םדאב ןלייכמה גיליבלטהש גילילהל אלה בלט יכ לב דמאנ אלש המש אלא חבת ראש^ריני לע למכ בלט יכ סדאה

 מ םע עיגי אל דבכנ י/ילי דחא3רליבלט לנממ עיגיש הללקי לבא דבלבעלאינמהעלמלש אלהש חל ראשב ןללכמה ביטה
 לש עיגי הל לעפה לא חכהת ללכש אני אלש ןמז לכל לעפה לא חכה ןת לב ישא עלינחכה איבליש רחא אלא דימ ל^ילאיכמ
 ברטה םשה לד תללה סלימעלמה סליל בלט ןמשמ סש בלט המלש ימת הזלל־גלילכגיה^ילמלש אלהש לב (ללכמה לןילמלס
 א ׳ בלטה ןמסה חיימ ר^ץ ץרא יקחרמל עמטנ אלה בלטה ססה יכ בלטק ןמסמ בלט אלהגילבלטה3ילדמה דנמ הנהנה
 סליבס יפל לדללה סלימ בלט ^ה זילעדה^ילמלס לא םלאה עיגה זאס3ילמה סלי הזלל שפנה לא ימנע בלט לנניא הז לבא

 אלא לאיבמ ישפנה למלשל ןיאל רימג חכב אלהש לדללה סויב ןכ ןיאש המ לעלפה לא ללכש חכבס הת איבלה דככ^ילמה
 זילילכ^רשל סייח ילעבהעדיניל סדאה^יייבי ןיב סיס לדבהה לע זלתרלל לעלפב זא אנמנ ייפיגה^ילמלסהש עעא חכב
 אהגייק^זא סיקלא ה ינייל תתל להניליל הנימל בל3יכה ריכזה ייח ילעבה^יריביביכ אבת^יזילפלחגלמגילריביה ללאדקס

 על דזיא ןימ^יילכגל ןיב לדבה ןיא'ייח ילעבב יכ3ילדלהל להנימל המדאה שמדלכ^יאל הנימל המהבה 5יאל הנימל קאה
 ס להזש ןימה סלייק אלהל לללכ דבלב דחא^ילכת סלכמ ןללכמה יכ הבקנהעריביל דכזהעדיבי ןיבל יחא ןית^ילכ;יל
 ש המל סילאב לבא- הבקנה לע רכזל הב ןלר^יי ןיא יכ הבקנבל דכזבל סיניתה לכב הלס ןיילכגית להזלנילאיבמהנילמלמ

 עלריתל דימ למע תבקנתגיאיבנ אלל לתנימל לגיריניב תאנ אל שיאה סליק לבא דבלב ןימה סליק ל^ריביב הנמכה ןיאס
 סלייק תזב הגלבהל הזב סילש דכזתל הבקנהש ןימה סייק ללאב הנלכת יכעלייבית ללא יגיש ןיב רשא סלבעה לדבהה לע

 ת גיעב לב אנמנ אלהש לב ןללכמה לגי ימלש לא עיגיש ידכ לל ילזעל סאיבנ לבא רכזה לא הזב הלש הבקנה ןיאס סיאב
 ללאכ חכב ישא׳לאיכמתל חכב אלה סדאב הזהגילמלשהגילאיגמש יפלל׳ לעפה לא חכה ןמ לאיבלהל ךייבל חכב הריגיה
 תה דמללכ לבה לכה יכ ןיא המהבה ןמ םדאת ימלתל המלש׳מא׳ןיא בלגיכה לארק דדעההלגילאיכמה קב עבלממ אלה
 ג לללש טפשמ לעמשמ היה המהבה לע סדאל ימלת ןיאל'תא ללאל ׳ סללח לגילאיבמס יבד אלה המהבה לע הזה רעלתה

 לבא תמתבה לע ימלת לל שיס׳תא ללאכ ייבלייח טפשמ לעמשמ ןיא המהבה ןמ סדאה יגילת)ימאש ־דלא לבא׳ ילמג
 הזה טפשמה יכ ןליגהה ילעבל יאלבמ הזל׳ דבלבמלינחכ קר לנניאש יפל שללח יגילאיבמס יבד יתללכ ןיא אלהה זלימיה

 מ אלה תמכחהגילאיבמ יכ׳מללכאנמגי ןיאמ המכחהל בליא ימא הזה חכה לעל ׳ יילללש טפשמ אל יבלייח טפשמ חכ לחכ
 ה הזגיעגה ךידי׳ ןכל סדלק אלל סדאה^למלשמילכמ עיגי לעלפב אבמישכ יכ ןיא איקנה סדאב אנמנתמלינחכה ןת
 :הניב סלקמ הז יאל לימא הזל סייבדה יידג 5יעדל אלה הז יאמלאסב הבלשגיה דבמ אלה המכחה לא חכה

 בב למלאיגת הנה לעלפה לא חכה ןמ אבי אלש המ לכל לעפה לא חכה ןמ אביש ךייב חכב אלהש יבד לכ 'ג קר^
 חככלב אלהסלנימאש ןמחאהלזייל-^^ דאה׳למלשס יאלבמ אלת הזללהיהאלללאכ הלטבל אלהה׳לינחכב
 ןיילכגיה רחבנש'ייב כעל חב ינימ יאש לע ןלימי לל היהי אל יכ הלטבל סדאה ןיתעלאיבמ היהי לעפב אבתי אל סא
 עללכשלמה גיגשה אלהייפלסלליפה למיכסהש המ יפל תזהגיילכמהלמלתצסה הנהל לגישהל סדאה רסימיס ידכ אלה הת הזה
 רבד בלשיללכשלמהלליכשמהל לכשה סבעעישכ הזלץגלמה יחא ראשנה אלה סמלעבמאב הנקנה אלהה לכשה יכ לימא)
 אל סאש כ׳ג לימאל מישפנה לגיחלבהל ןלרחאה יגיילכמ אלה הזש לימאל־ לעלפה לכשב סהסגיללכסלמה סע לניעב דחא
 לטביל ח׳בה לע סדאה ןימל ןלימי כ'א היהי אלל הלטבל םדאה ןימ׳לאיבמ היהיו שפנל'ליאשה סלס דיילבי אל הז ךיד לע
 למכ הילגיה ילעבמ הביהגיעד ןכל ישלנאהמלמלשב סיפלסלליפה3יעד להז ׳ הז ינפלש קיפב לנימאס יינימהגילמלשה

 סשב ךעדאל׳מאס׳יבר השת לאבמס יפל׳רלקהגיעד להזש סיבשזח סמליהלגיעדה הז רחא לכשמנל ׳'היילבחב לבגלכס
 היהיש אלא בייחי אל בל]יכה הזל למל)ז אלל^יי ליניעע ןח אבלתה אגה עדמהש הזת האריש ךיניעב ןח אבתא ןעמל

 ו



 ג רם.\דג

 ד ׳ דזיכלז להנ׳דיס ימ ק/ילג־׳י יעל^י עדליה לע הילי ךעדאנ ירהש הזגיללז אל עדמ י5ילכה לע הגרדמ ןלךקי עדלייל היהיש
 :הזת רלבתב לכעיילכ יעכ ןימאמה לאגיירליגל הנבהעגיל קפסיש המ יעכ יכלקע הזה גחעדכ ה5יע דלקחנש ילאיל

 סישב לטלמי אל סהס יפלגייהלאה הילגיהגיעדל סיכשמ דילכנ לתבעמ לטב להאכמנ הזה^רעדה ןיילעי&כ יכ מאנל
 מנ לא הגשהה ירשפא היהישת טלמי אל הזהגיילכעה יכ הזל'לגממ לחרבש המב ללפנל הלטבל סדאהעלאיבמ היהישמ דב
 סאל ׳ דיזזיהל ילמחה ןימ לע זמגיי לל היהי אלל הלטבל סדאה ןימג־ילאיבמ היהי הגשהה ענמנ אלה סאל הגשהה ענמנ
 גי ללאכ ילדב דיחיל לא <^לאמ דחא סדאל אלא סבלרל אלל םישנאה ללכל הזגשלי אלש קפס ןיא הנה הגשהה רשפא אלה
 הגיגירמב סלנא ליהי ס^ילעמל לעיגה אלל סגילמכלליכשה אלש םישנאה ראש לבא סהימלדל חטלפאל טאיקס מא5י
 ב דיחי אלהש אלהה שיאהגיללז הלטבל סלכגילאיבמ היהד יסונאהעילכגיה לא סגיעד יפל לעיגה אנש רקא ריזחהל רלמחה
 ללכנ הנהל־אלהה ןמזב הלטבל ןימהלכגילאינמ זא היהי מד טארקסכ סלש שיא לב היהי אלש דחא דלד אנמי סאל׳ילדב
 ש לל רשפא יאל לגיילפגי לא עיגמ 5ילב סינמזה לכב לבלרל המ ןמזב יקלאה לעפה לכ הז יפל תיקי יכ לנממ לחרבש המב
 ש דלעל ׳ בי יללע הזמ הלע5יי;ילכסה5יכסל יכ ^א סלס לעלפ םלשל סחלייש ילאר ןיאש הממ הזל'םינפ סלפב ינגישיש
 ישלנאה לתלמילשל לגיילכ^י לא להלעיגי אלש ישפא רלדב דיחיה לא סכח ל5דא ליכשיש סקה^יללכשומה סהייבד יפל'יפאש
 הלכשהה שכ יפלסיליפה 3דעד יפל ^א סנעב שפנבגילמלש ן3ייש תממ הז ןיא םייעבטה ירבדבלגילדלסיב הלכשהה יכ
 שללשמהמניאבליהגדילזתשלנחלבננ יגישלגיללש שללשמהגדליילזש הליכשהש שפנלעיגיגימילשה הז ןיא יכ׳יידלמלה ירבדב
 ע קלחנ אלהה לקהש הסלסמה עלב סע רשעמה עלב קבדי רשאכש לא'הילאגילליבקמה^ילימינפה ^ימלזה בל הלש איה
 םיימימשה םירבדה ליכשהל סללסל ךידל אבמ ןהש דנמ שפנלגילמלש לנגיי ללא לכ יכ׳גימבק בל יעבמא לעב שחי לע
 נדאש5יש הל רשפא יא הזלל ללכ סמבע דבמ שפנל^ילמלש לנמי םהש אלל םהב םילטינ םייעבטה םידבדתסגילבסהנ
 גשליש 'שפאש המ יכ לב מא'לא דלבכ סירעשח םימשה ילמזמב הז לע ייעי דלד אבמגי ןכל׳גלאזה הלכשהה דבמגייחבנ
 לא ךידב עעלנגימ לכש דבמל דימגי סיעעלנגימ םימשהש הארנש קמ קר לניא םילגלגה ןיעלנגימ ישלנאה רקחמה דנמ
 שיש הכה סנלע לע ןכ סג לילי דאמ דע סיארלנל סיללדג סיפמ סהש דנמל סגילא עינמה ססהגילאינמ לע לילי עינמ
 אלהל עיקרה ןכל • ידי לאל שי למכ^יליכיה לע זומרל לא דלבכ מא הז ילבעבל ימלכיל לדלבכ לע הדלי הז לכש סגזילא עינמל
 זלמדיש ישפאל'לידי השעמ סנלע לע ןכ סג הילמ לב דיהגלמ דיפלתלגילללקהל דרבהלגלשהל דעמתש •יילאה ןמ קלחה
 אד לע ילטנ ארלנה ח־יקה ןיעכ עיקי היחה ישאר לעגילמדל ליתאב עיקר לאקזחי לאדק ןכש ימליה לגלגל עיקרה;ילמב
 מ יכ רמללכ׳מלא עיבי סליל סלי תלאל'לידי השעמל לא דלבכ םידפסמ עיקיתל םימסה ךיא ראבל ךיראהל• לגו סהיסא־י
 םירפשת םהש ימלאה אלה ־דיא סלימ דחא סלי הנגיסמ אלהסילנשהל םליל סלי לכב םהל האינהגיימליה העלנגיה דנמ
 'ירבד אלל שדלחמ םלועה ימכ יזס מאמ יתללכ׳מוא םש ןיא גיתאה ך־יד לע יכ';יעד הלחי הלילל הליל ןכל לא רוככ לב
 ס הנללכהל סליק עמשנ ילב יכ^יחא^ילאת יפאלגיייללקה תיבהה אל סגל סדלחמ לא סללעהגרביגיכגילדדפנהגיללמה לד
 םשש שמשה די לע סהבגייאינה העלנגיה דנמ סהילת לבע הנקבל סיק אני ץיאה לכב לבא ללחמ דחא םימסל ןיאש
 הסעמ לעגיחלמה גילילההגילסדחגימ סדי לעש עלימימשה^ילעלנגיה ראשל הלילהו סליה ליכלי לדי לעו םימשב להא יל
 מ חרכומ אלהגיאזהגייתמה לנלעלנגיב שמשה יכ ימללכ לגל ימפיחמ אנמ ןגיחכ אלהל דוע מאל• לפשה סללעב ססה ירי
 לרדחמ ז5יח אני איבנה תאמכ חרכהה דנ לע אלא סשמגלאנל הנמ לניאס לגיפוחת אנלי אלהש ן^יחכ ימליה לגלגהדנמ
 עיעלנגיב חיכימ אלהש תאי המל תבסה •יאכיל-לייק ןלביגילשעל ידכ חרא ץליל רלבגכ שישי תז לכ סעל הגיפלחמ הלכו
 זלפנגלאפל לד סגילנק לע ^יקת אלהל םיתשה הנקמ אבלי אלהש דנמגידחלימגי׳יחא העלגגי לל ןיאלי לנאש יפלגיימליה
 נ ןיאל םעפ ןלפנ דנל םעפ םמד דב סמחמ אלה ךרלה הז לעל לללמעא חיזש םלקמב סמה ח־ילז לניאש סלרדגיאפל)
 קבד^לש ספנבגילמלס ןגזייס הממ הז ןיא לבא סתיגילעלנ^יל םימשה דבמגשי^יש יספאש הגשהה איה יזו ׳ לגימחמ ר;יסכ
 היה ישא^סלקת לא שפנה בישהל קפסקס המלש איה הדבל סשהגירלע לבא'הבבחמ סלקמ לא בלשעשל םינוילעב לב

 הז לא ךישמהו שפנ^בישמ המימגי מתגייעי הזל ךמסש והזו הלח^נב הלהא



 ג רמ^^^־כ

 עידיה דבמ יכ הז לכמ ר/יבערי)׳'(דה מ/ימה ןמ חפב דאבענש למכעועדה ןמ הניצלז לעעיתלאהעדה 3י^כלךמי הז לא
 סא סללאל ׳ ו^למלס לא שפכה עינע אל םימשה עיקיכ סיל יעמה םייעבטה םירבדב העידיה דבמל םילגלגה עעלגעב
 אלהל י5ימא לכשלמה היהי אל סא הז היהי אל לבאל• סייקלאה סייבדב העידיה דבמ אלה הנה שפנלעלמלש עיגיש ריייבי
 יכ ריילבי אל הזל דב לכמ לעלפה לכסה םע שפנה דחאעעס רשפא זאל שפנל ץיח אלהש המ םע שפנב אלהש הת יכסיס
 ימ סיפסלליפב היהי הז ילבעבו לעלפה לכשב ישא ליללכסלמה םע דב לכמ לילכסלמ למיכסיס םכח אבמיס ייילבי אל
 םיכסמל ילמג תמא היהיש רשפא יא סייהלאה םירבדהמ םדאה ליכשיש המש יפל לכל לכמ ייספנהעלדאשהה שיחכהש
 היהיש שפאל'זילדמלאל תליעסה סהיימחמ םילדבנה םירבדב שפנהעלכסה יכלעלפה לכשב יסאעללכסלמל דב לכמ

 ה עיגמה סא סינליחאהל סינלסארה סיפלסלליפה ןיב עק ׳לחמה לב לפנש המ הזב לשמהל׳ לכסלהס תמ ךפהב יבדה
 דה הבסהמלללע ןלסאיה עינמהש לארי ילאלה השמ דל דבנלבאל אניס ןבא יכ אל סא הניסאדה הבסהמ לללע ןלסאיה
 ןבא ירבדכ אלה יבלה סאל׳׳לטסיא לאעעדה הז סחייל לגלגה העינמ איה הנלסארק תבסהש הארי דסי ןבאל'הנלסארה
 היה כתל אלהש המ <^ללחב יליכסהלבאעליהלאה תללכסלמה דחבמ איהש שלרלה הזע^רמא ליכשה אל׳לטסירא הנה אניס

 להש המ ךפהב ?ללכשלמה רחבמ לליכשהש רחא הלטבל אניס ןבא ןמז דעל לטסיא ןמ;מ ישא םדאה ןמעלאיבמה לכ
 דבל הזסלעללכשלמהעגסהב יללע אלה סדאהעלמלס ררעש םהל הדלנ סא ךיש דלעל׳ לכממ לחרבש המב ללפכ הנהל
 תפיא ןכ סאל לילע דיעמ שלחהש יבד הזש יליכסמה ןיב ךולח שיש שיחכהל שפא יא הנה לבלר לא ןימה לכלגשליש שפא
 םהיניב היהי ישא לדבהה המ לגממ רעוי דחא לכסלמ ןלעמש גיסיל המעללכסלמ ןבלאי ליכשה ישאכ םא עלאל ןעי ימ
 בס ליהיש ידכ לב סהשעללכסלמהלכליכסהשימאלאלעלפהלכסבסבעעיאלשעאל׳לעלפהלכסבדחילמבעעישכ
 ללהה םהיניעב םימכחה םבלמ לדבש קליאשהה הז יפל לטבעי? םדא יגישה אל יבד הז הנה למב עב דחא יבד םהינש
 א ךגיייגיל יניאנס םיפעס דלד מא הז לעל'םדיב סרק ללעהל םירידא םימב לללבל ערה םבלעלרירש ייחא םיכללהה

 לא ןימה לכ לללכה יישפנהעלמלשהלאסלאהעיגיהביכיעבראךתרלעמעאנסעליפיסלליפהעלבסחמה לי ׳יעבהא
 לא מלדאה לסלסל אינומקסב רשא חכהס למכ לבייל לא ןימה לכל אבמנ ןימב ןללכמה עילכעה היהיש ילאר יכ הזל־ לבלר
 אבמי אלש לבא׳הסללחל קזלחב לפלקתיס יפ לע /^אל ןימה ישיא לכל אבמיס י?אר דבכב אבמנהגזמ עלר אפרל דנלארב
 ת אלה הזלל'אינלמקסה דלג הז לע אלל דנלאיה דלג הז לע קדבי אל זאש יפל לשפא יא הז לבתל לא ןימה ל בל אלהה חכה
 מי אל סא סבירל לא סלכל אבמיס יספא ישונאה עילכעה היהיש ילאר םדאה דדג םהילע קלביס םיסנאה לכש יאלבמ
 הלטבל םדאה ןימעלאיבמ היהי כל"אס סבליב אבמיס ילאר םינמזה לכב הז אבמי אל סא <^אל סעייקב עלר הז ענמי
 תנממ ידלסיס ילארסעילכעהלעלללעפה לנממ לידלסי אלל םינימה ןמ ןימל עלחלימ הילב ןאכב היתעש רקשה ןמ אלהנ
 מ יפכ ססהעעדל ללדעשילעמאה •יקא סינסמנ סיסנאה לכ ליתיס ןמז אביס אלה חרכהב יכ לטסיא בעכס אבמע הזלל
 ת ענשהש דחאל'הלטבל סדאה ןימ ןילאיכמ היהי כל')^ס רעסש המל הז מא סנמאי'לכע סלאה קחב ישפא אלהש ה מ
 יסלנאהעלמלשהגשלי תי לעש אלה ךידה הז יא ראבנש ילאר םישנאה לכ קחב דאמ קלחי לנדאבש ךילה לעעללכסלמה

 :וב לדל לא ןימה ללכל הגשהה ירשפא היהיסל לבלר לא ןימה לכ ללוכ היהיש

 היהיש ןימ הז יאמ לל ילאיה עלמלשהל הלעמהעלנקל לילעלקי לעבטעגידמ יפכ אבמנ לכ 'ד קר5 ׳
 סהס םיש לאה האיכ לנחכא יכ םדאה ןימב סידרלימעלימלסה ינש סלפחב הלגנ יאלפמ הזל
 ךבתסמ אבמכ אלהעיאייבה לבא ׳לעלפ סלס אלל למע םלס ילבעלאייבהעימלש סיגיכמ עבטה יקזחל הריביה ימלש
 לליט הז יא לא לעפ הזיאעלשעללכרטבילבאקזחעלכבעסהסהבךבעסמעלאידבהס םישנא סיל׳ דימע לעפב םהב

 עיביעל^ילעפעושעל לכרטבילקזחעלכבעסה םהב ךבעסמ לניאעלאתבהס םיסנא סיל׳עלאירבה םהב סיןלעיש ידכ
 םישנא סיל " םלסה תלאירבה סהב עיגי דבכ קזחה עוללעישהה סע לבאל׳עלאירבה םהב סייקעיס ילכ קזח עללדעסהל

 גניסי דבכ לבאל סלשהעלאייבהלגיסיס םהל ־ישפא יא סללעבשעוללעסהלכללדגיסי סא ךכ לכ גזמה יער םהש
 עלללעפב םגזמ עוי סע למייקעיש לגישי דבכ יכ ?זל־׳לטעמעלללעפב לא דבלב דחא לעפבעלאייבה לא המדעמ יבד
 כ לא המכחהעלמלסבעיגידמהעלפלחעתמ ןיינעה הזאבמי ןכל'הז5יללז אל סתב יללחה *^סעיאלש ןייכעכעלטעמ

 ימ שי)לתג למעב סעלא הנקיש ית שי)טע)מ למעב דש)עה )א המכחה הנקש ית שי יכ ישלעהעגתלסכ
 ב )



 ג רמאמ

 כ ןיטעה אטמי ךידה הז לע)׳ םהב המ הגידמ למעה םעגיסי יבכ לבוי׳ םללעבש למע לכ םע ס^יל(^ ה.ץרי וילש ימ
 יס לא המגזעבגיקעסמ ה^ליהל הנלשאדה הביסה יכ הזל׳ לעבט יפכ םהמ דחא לכב דחלימה זילמלשב סיאנמגה לכב
 הגילוזב אלל תמכעב אל לעפ סלשגילשעל ךרטב)י אל ה^יגילמ יפכ הב דחינזיג רשא5ילמלסה לעפב דימע הב אבתיש
 יפכ םהב דחעצ דסאעלמלסה םהב אבמי ימלחמ םייקנ סעליהל םילדבנה סילכשהל׳עלמלש םלס לדי לע הנקעס ידכ
 ינלבד סע׳יללז לא לעיגיס הענהה אלא םעלמלסלגישיש ידכ סמכעב לעפ םלשעלסעל לכרטבי אלל דימע לעפב םעבט
 קיפסה אל ימלח ילעב סעליהל הנה םימכחה לכעמכסה יפכעלכשמ שפנ ילעב םעליה םע םילגלגה סללאל םילגלגל
 פב יכ העלנעה אלה לעפה הזל םמנעב לעפ הז יא סה לשעיסכ אל סא םעבט יפכ םהב דחלימה עלמלסה עלנקל סהל
 ה גישעש ידכ ייפיג לעפ לא ךיטבע <^לגב הנכשמעליתל יכ העלמלסעלכשמה סספנגיסע ללככ עלעעלנעהה לפבע
 ילגלגהמ׳להס ימ יכ אלהה לעלפב םענקמ םעכק םילגלגה לפלחמי יבכ הז לכ םעל׳העבט יפכ הב דחייענשעלמלשה
 בט יפכ הב דחיענס הלעמהעגסתל דבלב טלספ דחא לעפ לל קפסי ייליליהלגלגה למכ הלעמב םלש יעליל דבכנ ר3די
 העיינקמל הלעמהמ קלחי לעליהל סיבכלכה לגלגל־ הטלשפעזיא העלנע איהסעימלית העינעה איה הזה לעפהל* העבט
 מה העלנעהלעימליה העלנעה ןהשעלעלנע יעש לא ךרטנעל דכלבעחא העלנע לל קיפסא אל ימליה לגלגה ןמערמלשה
 בל׳ לל דחלימה לעלמלס גישיש ידכעלללעפ ילבד ךדטבי הלעמהמ לקחי יפכ דחאל דחא לכ םילגלגה ראשל׳ ללעדחליליה
 לשהעגסהמ לקלחר יפכ יחאלמ יעלי עלעלנע דבי ןהמ דחאל לאבמנל עלעלנעה יפלחעמ םילגלגה ואבמנ הז ילבעבל

 גה הלעמהמ הקלחי בלדל יכ הזלעלפלחעמ עלביעלעלנע לל לאבליי חייה דלחיבל עכל יבכלכענק אבמנס דעעלמלשה
 כ לב הדחיענ ישאעלמלסה חריה הנקעעלעלנעת ילבד ידי לעש ידכ םילגלגה דאשלמ ר^קליעלללעפ ילבי הילא ךיטנה
 א יכ הדליש הממ הזל סללעהל םימשה דעסמ ינשה מאמהמ ישילשה ללכב ^לסלליפה לילע םיכסת דבד הזל׳ העבט יפכ
 ׳ םשגה ידי לע ג־ילדמגנעליימשג עלללעפ עייסעב יעללז לעבט יפכ לספנל דחלימה לעימלסגיסמ *ימלח לעב םיש ןיא
 ת יכ הזמ בייחעיל <ןיגב חכ םאליהמ םהיעלשפנל דחלימת םעלמילש לגיסיש ידכ לעעלנעיש םילגלגה חרכהמ היהי הזל)
 ילבד ידי לעש ידכ םתמ ךאליעוללעעה ילבד לא חרכהכ ךרטביש םילגלגה ימלחמ דלכע רעלי רמלח לעב לעליתל םדאה
 ב דבל הל כסהב להגישייס רספא היה םאסעלכשמה לשפנעלמלס אלהש לעבט יפכ לב דחיענס עלמלשהגשליעלללעפה
 *טעלמלסעינקל ייפמ לעפ זילשעלל עעלנעתל קכידב ליה אלל םילגלגה הזב םיילאי דעלי ליתיס סכ עלללעפהעללזב
 םיקלחד סעויהל םירבדמ יעלבה חכה םללאל־ ייפלג לעפעללזבעלמלס םלשגיסהל רמלח לעב םלשל רשפא יאש אלא
 ה ירדענ סאליהל יישיאה סליךלהעלנקל םעבט יפכ םהל רשפא היה אלל שפנה ילעבלעדחלימה הלעמהמ דאמ רעלי
 לא דבלב דחא לעפב זזגסליל יינימה םמיקה אלהל שפנה ילעב דאש םלייק לא תמלד סליקהס המ ןימ םהל םשלה לכסה
 ה לבחל'ייסיאהעלראסהה אלהש שפנה ילעב ראשב דסאעלמלסהמ דאמ קחר אלההעלמלשהעליהלעלטעמעלללעפב
 למשלה םעג־ידמת דאמ קלחד היהל םילגלגב אלהש למכעלכסמה לספנ דבמ שיאב םלייקת לל רשפא תיהש המל םדאה
 גה היגישיס הגידמה ןיממ הגרדמגישיל לל יסחס המ ןקאי עלללעפה דבד ידי לעש ידכעלפלחעמהעלללעפה דבר לל

 ןהש ןעלא אלא שפנה לא עלמלסעלנעלנעלללעפה לכ קאס דאלבמ אלהל׳עלטעמעלללעפב לאעחא הללעפב םילגלגה
 ןכ םאש דבלבעליימשגעלללעפ ןעלית דבמ שפנה לאעלמלסעלנעלנ ןההאלללעפה ליתיס *יספא יא סג־ילארש המ יפכ
 העלמלסהגישיש רשפא יא רמלח לעכ םדאה ןיליהלל׳ אלההעלמילסה םיגיסמעינליח ססנ ילעב םהש םיימשגה לכ ליה
 לעפ םהל אבמיס ביילח דמלח ילעב םעמהל יכ ילגלגהמ הז לנראיבס למכ השעמעללזב דבלב הלכשהה דבמ ישינאה
 היהיש בייחעי הזלל׳סעבט יפכ םהב דחיענש ישפנהעלמלשה לגישי אלהה לעפת ידי לעש ידכ תעלנעה אלהש ימשג תמ
 עמה הללעפק יכעייספנ הלכשהל ייפלג לעפמ בכרלמ ןיינעעלכסמ שפנ לעבל ימלח לעב לכלעלמלשה ןעלנת רבדה
 ׳ לנדאכש למכהלייישעב לכסלישעיישפנה הלכשהה דבמ לבא דבלב ייפלג לעפ תעליהדבמעלמלשה ןעע אלעישעמה
 אש עלללעפה ןהל שפנב עלמלש ןעלנה אלתעישפנ תלכשהל עייפלג תללעפמ בכדלמ אלהש ראעת הז לע השענה לעפה)
 א םיכשמנה לב לבשחש למכ דבלבגיללכשלמה^לכשה אל הנממ^לעעשלמלגזיילכסת לזירלב דחא^לכשמנ ןהש לנרמאס

 • ^לסלליפהייחא
 ה תנניאגרלללעפה לאגירבחנימ הןדיזיב ישפנהגדמלשה ןעגיס לנימאס גיסיפנה הלכשהה 'ה קר^
 זל׳ הביייסעב םסה דלבעל איההגיייפלגה תללעפה תשלעת ןדכיס איה לבא^יללכשלמה^יגסה

 ללכ 3ידחא הנללכל אלל למבעגיאנזל אל ססה טיעב רסיתל בלטהגקלסעל הנללכב הגזילא הסעיסב המ



 ׳ג רמאמ

 גשילמ איה סעלמלשל זכילאה,חיי למכעלכשמ שפנל ^לגילעב טהש טילגלגה ןמ היאר לילע חקלי יבד הזל ׳ללכ
 ש למכ5ילאיגמה סייק^ייש ידכ ביעלנגזיהל סתילע יזגש טשה זל:5ר טילשהל לעפכ דימע סיעעלנעמ טעליה דנמ טהל
 שפגמ ליחעהל־ טקל למגש 'לטהל דשחה לע סשהעאעמרכה לחכשיש רארש חכשה לע יכדמ היהשכ ררלשמה ה ז יאכס
 כ לכ ה לכ־יכ סהילעימאעללזמהל סיככלכה לע יכדשכ ךכ חאל׳ ליללמג לכ יחכשע לאל׳ העא ישפצ׳יכיכ מאל סדאה
 ילכעלהזלינלנדעלסעל סא יכרקא^לקילכעסלשל לביא טעעלנעכ סענללכעילכעש מללכ׳ לכלני ישלע ליערשמ ליאככ
 גה סעינהכ סענללכ יכ 3לעכה יאכ סילדככה טילכשכ סג יכ ׳ ישהעא אנמג סלש דלכעיש רשפאש הדלכעהעלמלס
 ע חכ ירלכג ויכאלמ'ה לכרכ כלעכה מא הזעללז אל סעינהל סהילע יזגש לרכדל סשהעיזג סייקל קר הכיא סילגלנה
 דימע סילגלגה סיעיכמ סעמהל חכ ירלכג סילדכנה סילכשה סהש סיכאלמל א־יק" לרכד ללקכ עלמשל לרכד ישלע
 ע רמש לעימל סשה רכדעלסעל סא יכ רחאעילכע סלשל סיכללכעמ סכיאעאזה הענהכשימאל הקזח דיכלללדג חככ
 רעליה עילכעה אלהש לרכד ללקל סיעמשנ סעליהל סעוא סיעיכמ סה מללכ לרכד ללקכ עלמשל להזל סעיכהל סהילע
 ל יכ*יפש ימ יעיארש למכ רקאעילכע סלשגישהל אלל סיפ סלש לכקל סעלא סיעיכמ סגיאל לגישיש סהל רשפאש ללדג
 סהלגשלמתמ רעליעלמלש גישהל ידכ מ5לכ סשה ־יכד ךעלי לעמשיש ידכ 'ילגלגה סיעינמ סהש לד ליכד ללקכ עלמשל
 ת סיכאלמכ יכדמ כ־עכה הז יכ ן־לככ לגיא הזל׳ הללדג יעגי הגרדמ לג ישד ללדג רעלי עפש סהל עפשמ הזבש למדי יכ

 גילנז אל הגשההעלדימע אלה ענמלשל חכב יבד סהל ןיאל דימע לעפב אלה סיכאלמהעלמלשל סילגלגב אל סיעיכמה
 סילגלגל סיעיכמ סהס העגהה אלא דבלבעללכשי׳מה סעלכשה דגמ סהלעלמלשה ןיאש בלעכה ראכי הז לכ סעל׳ הז

 עה דגמ אלה סעלמלש סיבכלכהל סילגלגה ןכל׳ סעיגהל ס הילע דמש סשה יבדל עמשהל ידכ הלכשהה סע לעלפכ
 מ לגלגה יכ סיפסלפעמהלניבהש המ דג לע אל;־ לנבעכש למכ סשה ןלגיעלסעל לעפב סיעעלנעמ םהש העמעה

 הזל׳ לעפב בגמעמהל חכב ישא בגמהעאגלתל סיבגמה <גןללחב הגשהלעלמלשעלנקל בלשחיש דגמ דימע עעלגעמ
 הל לבשחכ דחא דלמע ביבס בבלסל עגעשמה סדאכ ןלענשל עלטס לגלגהעעלנע היתע סהייבד יפל יכ יאלבמ שלבש
 מ חכב ישא סיבגמה למלשבל סליד לא ןלפג לא ביעמ חכנ סעפל חיזמ חכנ סעפ סיבגמה לפילחהבעלמלש גישהל
 ע ךיאעלכשמ שפנ ילעב סייבדמ סייח םילגלגהש םימיכסמ סהש יחא יכ דספהה יאלכמ יבד הזל׳ לעפכ סיבנמ
 םילגלגה לא הענהב םילדבנה םילכשהעכמכעילכעש לכבעכש למכ אלה תמאהש אלא־ ךידה הז לע סעעלנע היהע

 לשמהל הזעליז אל סעלמלשל סקשחעילכה להזל לעעלנעיש תילע יזנש לעיזגו םשה ןלבי לשעל ידכ אלא הניא העליעב
 ב לרדתו לבוט לכל לעחלגהעילכע קפס ילב הז יכ לזידלבעל ךלמה ללבקל לינפל אבל סיכלמתמ ךלמ קושחיש ימב הזב
 ןכל׳ לנלגרעלשעל סא יכ רח^עי^יכע םלשל אל הלודג עוזייזב לעדלבע דלבעי הזלל ךלמה ינפל לביקמ דבע לעליהב
 לנלשל הזל הלפההעלפה דפסמ עישילשה הלאשב דשר ןכא בעכש למכ טיממקה סיפלסלליפה ןמ טייעמאה למיכסה
 משה סימיגל סיעינמה סה סידמחמעללדבנ םיימימשה סימרגלעללחעה הנה שיש איה טימלדקה סישנאהע־יבס)־
 לאיבנ טנמא סתש סהמ הנבהל העלנעב טעאלגל תלבקהל סעלא הבהאהו הנלמאת דג לע סה לעעונעד םיימימשה

 ג סכיחשל סייתחה ןמ סילדבכ סה םיימימשה סימיגה לעיני ישאעללחעתה יכעמאעהש רחאש הזל׳ העלנעת ינפמ
 שה סימיגה ליהיש סלגא בייוח ןכלו תעלנעב הלוגמ עעלגעמהש דגמ אלא םימשגה לב לעיני ןפלא יאסי אל סימיג
 יסנא אגמנ ןכי׳ לכע סב תללגמה דג לע סעלאעלעינמה סהיעללחעה לליכשיל סעומגע לליכסי סייבדמ סיימימשה
 ב ־ישא הנבלהעכיבב ינקחש הממ תארי הזל סשה ןלבדעוסעל ידכ איה סילגלגהעעלנעש תזב למיכסי הללדגי^עסנכ
 לעפהש היויש המת הז לכו׳ לכל סהיגלק ןוגדעלפעל סיחתשל סישש׳'לכל סחבג לכ ליפ חליבל םיקחש ארב לדמחמב
 גה אגמכס המ הז לע דיעיל-עלכשמה שפנה ילעבלעומלשה ןעי יעלבמל ססה ןלגיעלשעל הלכשהב השענה ייפעה
 אגמנלהלעננעחעזאמוגכלעעבסלעארקןלגו ךלגיעכשמ ביסע סאתאעבשהעאגכעמל בלטללמנ דעיי איבנה
 ש דגמ סדאהלח עיגי ייפוג לעפל יימשג דבדגטעעהעליה סעעלדעלמהעאל עבשהעאגנעמה יבשב םיגילפמ לזר

 לבת יימהב לעכ קפכ ילב היה הנללכ אלב השעג לעפגמעעה היה סאש אלא ׳ םדא אלהש דגמ אל ח״כ איהש
 פבל סילגלגהעעונעלעפלאהמוד ילכס לעלפ קפס ילב אלה לעלגמ סייקלל ה עא דלבעל הנללכב השעישכ
 ללגש םדא ינב ינשל לשמ לזיא ןכל ׳ לנימאש למכ הזעללז אלעילכעתגשלי לב אגליכל הזה לעפ בל
 ה 'יכיד םירשי יכ מלא עכה לילע חספ םשל ולכאש הז׳ הסג הליכא םשל ללכא דחאל חספ םשל ללכא דחא סהיחסב
 לעש יפל ןכ רבדה היהיש ילארל׳ סב ללשכי סיעשלפל מלא לעבה לילע הסג הליכא םשל ללכאש הזל׳ סב לכלי סיקידגל
 ג ,ו הגידמ ןליעי סיס יע לע לבליל לא ןימה ללכל יסלנאהעלמלסהגסניס יספא ךדלס הו



 ג רמ^^מ

 גקהג&גיס ישפא היה אל רכלב^יללנשגמתניגשהב הלגינ ישלנ6הגי)מלשה היהי םא לבא עד)י יגילכה לע עדליל הגילמ
 עה ךרלח היהשכגילהק יפסב המלש תאש אבתנש הת ק סג הז לע היליל׳ לבליל לא אלהה ןיתה ללכל אלהה גיילכגיה
 יגידק םל החמשב הכסנא אנ הכל יבלב ינא יגייליא סל המכחגיעדל יבלגיא תנגיאל תאש לתכ אלה הת ישלנאה ^ילכגיה
 יתללכ םהייח יתי יפסת סיתשהגיחגי לשעיש סדאה ינבל בלט הז יא תאיא ישא דע לגל יישבגיא ןייכ ךלשמל יבלב
 רקחש יחאלייבד ףלסבתאל׳ םיימשגה סיגלנע5יה לא דלבכהעלתלש לא ישלעה^ילתלשלאגיללכשלמהגיגשה אלה סא
 ילתש ליזלנת זיאל איי סיקלאה ;יא עמשנ לכה יבד /^לס יגילסה יקלח לכל םינפ האיהלדתנע ינפכ סהת דחא לכ לע
 לשה יאשל המכחה גילתלש ליעלי התלל ישלעהגילתלש ליעיגי הז התלל גילנעטה לכ לעמשכ יבכ תללכ םדאה לכ הז יכ
 ארי סיקלאהגיא הזלל סשהגיאייגינללכבגילבמהגיייתע אלאלבלילא ןימה לכ לללכישגילתלש םהב ןיאלגיממלשה
 ןילר לכ לללכיגילתלשה הז יכ תללכ ׳ םדאה לכ הז יכגיליתלשה יאש לע ןליגיי לל שי הזהגילתלשה יכ ילתש ליגזילנתגחאל
 גילתלשהגיגסהב ךידה הזש לע ן־כ סג היליש התתל'י/יתאהגילתלשה;יליתלשה יאש ןיכת אלה היהיש ילאי הזלל םדאה
 לתלשה ןיאש תאל םהב אכתנ ישלנאה גילתלסהש סיבשלח סגיליהל גיליתלשה ילעבל הנגת ישה אבמנש המ יגיתא אלה
 םכח ללהגיי לא ה תא הכ תאש לתזל תילאיה נללכה םע לעפב השעמה לילא '!ןיטכי אל סא םהמ דחאב אבתנ ישלנאה
 לשי סלשה יכגנילכגיה דנמ אלא לניא יבד לכב לללהה'לישעב יישעה ללהגיי לאל לגיילבגב ילבגה ללהגיי לאל לגיתכחכ
 לע הארלה םהש דכמ אלה הנה הנלתגית לא זליגק דבת חבלשי סאל מלע זליל לגיילכגיש דבמ העלנגיה לק אלהש חבלשי
 גל לא סדנהמ לגיליה דכמ אל האלפיהגיכאלתב םכח לגיליהדכת חכלשי אפליה ן־כל'גיילכ;יה אלהש העינגלה לקלגיל־־ה
 המכחה םהל םהב הלפנ ישלכאהגילמלשהש המלדיש ישפאש סילללכהגילתלשה יכימג ןאכב איבנה ללכ כעל'.יכלכגי
 גב ילבגה אלל ישלנאהגיילכגיה לא הזב עיגהש בלשחיש דנמ לנלמכחב םכח ללתגייס דאי ןיאס תאל ישלעהל הילבגהן
 ׳גיילכגיה לא ללאמ דחא םלס עיגי אללגיילכגיה לא העגהה דנמ אלא יבד לכב לללהה ןיא יכ לישעב׳יסעה אלל עיילבגב
 םכח ללהגקי לא תאס להזל לגיללז לע לל סיס אלהה^מלסה ןת עיפשיש לי שעמה םהמ דחא לכ לא ^יני אל םא יסלנאה

 יסלעה ןכל ץלאגידחלית המכחה היהגהסכ ללהתהל לל ןיאש תללכ'לישעב ייסעל לגיילבגב ילבגה ללחגיי לאי יגחתכחב
 םסהש לתכ לגיללז לא^ומלסה עיגיש ידכ אלא ,לללס םלסעלקגיל הז הסעי אלל לתילנזל הנממ עיעשיסכ אלא תילבגה קנ
 ס יתללכ־ ץיאב הקדנל טפשמ דסח הסיע ה ינא יכ יגילא עתיל לכסה להזל'ךידה הז לעגילימלשה עיפשת אלהש השלע
 ךכל ךידכ יניאש יפ לע <ןא ייסע דנמ הקדנל יגיילבנ דנמ טפשמל יתמכח דנמ רסח תסלע ינאש יחאש עדד ליכשיש
 ה םאנ יתינפח הלאב יכ לליכסגיל לניבגיי ן׳פח ינאש המגילסעל ללדגיסיש ילאיל ינפל םינינ יללה סייבדהס האיי הזמ
 תיי אלהש למכ ללמג סלסגילקגיל אלל הז/יללז אל ססה ןלניגקיסעל לי הזהגיילכגיה לא ייגנללעפב םדאה ןילכנקיס ילאיל

 םכחה יכגיי לינפל סיילני םה יאגיה הז לע םישענה סיסעמהלגרלללעפה יכ ללמג סלשתלקגי ילבת לגיללזל קלחל ביטמ
 הזללדגיללז לע הנתמ עיפשיש ילאר דסחה דנ לע סלקמ לכמ לתנע םילסהל הנלסארל סנעב איה המכחהש יפ לע ךא
 קמ לכמ למנע ילמשלל קיזמהגילחדל סנעב ץלאגיאנמנ הילבנהס םע סללאל־ דסחה לא םכחהמ עפסליש המ יאגי
 לגיללז לא עיסלהל ידכ אלא דבלב למנע לע לב ן׳יגהל לב ן־גינ אל קפס ילב םדא ינב יאסמ לב סיס ינייה חכה םלקמ
 אי םדאב זגינס המל יסלעת סללאל־ טפשמ לגיללז לע ןסהל ילבגה ןת ךסמיש המ איקי הזלל לקסלע דימ קוסע לינהלג
 נה ירבד ללכל׳ הקדנ איקי טפסמהל דסחה ןיב ענלתמ ןינע אלה ללאכ ל^יללזל ביטהל גיינשל ליכרכ לכ קפסל הנושאר
 השעיש דאד הקדכה ןיממ לא טפשמה ןיממ לא דסחה ןיממ ליהיס ןה םדאה ס^דא הסעיסגזייללעפה לכ יכ אלה איבנה
 אה ןלכרהס הזמ האריל׳ ק םאנ יגיכפח תלאב יכ םייסש לתזל ןנזיייסעב ץפח יסהש סיסעמ לא תיללעפ סהס יפל םנילא
 דיל לכסה רמאס למכ ץפח ססהש המגילסעל הלכשהה אלהה לעפה לא ךרןלכישכ לעלפבנקלשענהגילללעפב אלה יקלאה
 הל השעמה ץלא ךיטכיש ילבמ דבלב יעדמה קלחב אל לבא׳ ה םאנ יגינפח הלאב יכ דסח הסלע ה ינא יכ יגילא עלדיל
 ןד לגל הקדכל טפשמ השעל הגיסל לכא אלה ךיבא היתיי ימא׳ ןכל סדלק אלל העידי איקי זא הסעמה ץלא ךיטנישכנ

 עילא• י )יעדה איה אלה ללבלט זא קבאל ינע ןיד



 ג רמאמ

 /׳א זיעדי תיקי ־זשל לעפב טפשמה^יישעב אלא ךלמה אלהס ילכגל הללדג הלעמ ןיא יכ יפכ הלג הנה ׳ ה סאנ י;ולא
 השענה השעמה איקל ׳ סשה גיעידימ ישלכאה3ילמלשהגיסהל םדאה לא דבכנ ךלימגלילכע ןיחש יאלבמ אמל םשה
 ישלנאהעילכגקה גשמ טשה ןלנר^ילשעל גללכב לי יאעה הז לע השענה השעמבש ־ראבל העידי לניכזש יאעה הז לע
 לשפנל׳לייהה לנדגה ןהכה קדבלהי ןב עשלהיל דעימ םשה סשב ךאלמה אנמע ןכל ׳ אבה סללעב שפכה סליק אלהש

 5־.א סאל ךל5ר יכידב סא^ילאבנ ה ימא הכ ימא סשה דלבע ענללכבתליעפגקיישעלגילבמה^יייליש לע אבה סללעכ
 ן5ינ>ילךזיל ׳ הלאה סידמלעה ןיב סיכלהמ ךל יגזיתל יינחנקא דלמש3י סגל יתבגיא ןידע ה3יא סנל ילמסגזי יתילרשמ
 יכשב דימע לינפל סידמלעש סיכאלמה ןיבעכלהעמ העמהל שפנה סל־יק לל דעיש ייה־ ןיליאה איפיש ןיב לאדלע ןב

 לראבל לניבדשהמהזל :לידנחעאדלמשריעיפנזיאזידיפ
 לש לא סדאהעלאיבמ סלכ ליהיש סא'סיקלח השלשמ דחאמ טלמי אלעלישלנאה עלליעפה ')קר^
 זענק מהיש לא ישליאהעילכעה לא לעלא האיבמ ןהמעחא היהע אלש לא עיילכעל לעלמלש

 לזגהל סמחהגילללעפ יכ עיילכעל ללילמלס לא סדאהעלאיבמ ןלכ ליהיש רשפא יאל 'עלאיבמ יעלב ןענקל ימלאעלאיבמ
 יעלכה חבהעלללעפמ ןהשעללללזהל ^לאינב הפיטשה לללעפ לא סראה לכיניעבעלסאמנ ןהשעלללעפהמ סהימלדנ
 היהע אלש ך*של ׳ סדאהעלמלשל הלש׳למחהל ר־ךחהעלמלש היהי כ אש ישלנאהעילכעה לא ל^ביש ישפא יא סייבדמ

 הזה יבדהעמהל חיכהבעלישלכאהעלללעפב הלענ סדאהעלמלשעליה לניאיב יבכ טעילכעה לא האיבמ ןהמעחא
 לעלא ')איבמ יעלב ןענקל ישלנאהעילכעה לא לעלאעלאיבמ ןענק ליהיס יעלבמ ישפא יא הזלל ׳ לבלי לא ןימה לכ לללכ

 גהל שפנה עלמלש אלהש ישלנאהעילכעה לא סדאהעאעלאיבמה עלללעפהעעידי הנקל ׳ לנממ לעילא עלקיחימ לבא
 סא יכ לילא סיקיזמה לא לילא סיליעלמה סייבדה לעדליש רשפא יא לעלמכע לכסמש יבדהש יפל דאמ השק סעלבגתנ
 לנממ אני סא מלא להבישנ לא לב דימעיש ידכ ליילש לע להכישמנש סייבדה עדנש לנל ישפא יא מד סדאתגזמ לנלכס
 שפנב כ״אללילא סידגנעמלאלילא סיעלאנה סייבדהעדנ כחאל לנחכיפכלעעליאגישנלהלחעלהרייבנש ילאר לבא
 'ילכש הלחעהמ עפשלמ יכד איהש אלא הנממ עדנ אלל הקעמא לע דלמעל ישלנאה'קחמה דנמ לנל ישפא יאש סדחה
 ער ינב דחא סכחימאהזלעל־הילא סיעלאנה לא סידגנעמ סייבדה לניקחליתדנמעעדללכלנאלימוחמעלדבכ
 שפנה הנקע סדי לעש ידכ ישלנאה יקחמה דנמ הילאעיליעלמהעלללעפה לעדמ המב הפיא כאל ךאילכ עדעל ךשפנ
 'ישנאה בליש המ יחא הזב ךלנש ימאנ סאל ׳עישלנאה הייניה שישב ןחבמה הז אנמיש ילאיס קפס ןיא יכ־העלמצס
 'םהישעמ ךפהב סיגהלנסישנאהבלרעויהלסזמקחךקהלילאי סידיסחהל סיאיבנהעלללעפליהימלע סימיכסמ

 ב הלעיש עלחבלשמהעלללעפה ןיב ןיחבהל ךיד לעייני שישב לב היהיש ילאי ידיחי סדאה איבנש יחא יכ קפס קאל
 'ללעהעקחיהכעלבלט ןהש׳ישכאה לכמעלמכסלמעלללעפ אנמנ ינחנאש יחא יכ ימאכל ו^יללזמ ספנהעלמלש ןהב
 שע שפנה האינ לנחנאל'ןהימלדל סמחהל ללעכעלעי ןעליה סישנאת לכמעלמכסלמעלללעפל סתימתל ישמהעיישעל
 ש הארי הנה ךפהב יעטניל המלדב חמשי יבד לכלעלעיהעלללעפב בנעעעלגאדעלעלבלטהעלללעפב ליגעל חלישגי
 עב בנעעעל בלטעליהלאה 'לללעפה לכעליהל העבטל למלדהעלבלטהעלללעפב חמשעלליגעהעליתל שפנהס

 עלעי ןילללעפהעמה לע היאי חקלי יבכ יכ 'מלל לכלנ דנה הזמל ׳ הילאעלדגנמל העבטמ ץלח ז^^ןןיהעלללעפב
 הנה ןעיישע יחאל לא ןעישע סדלקדימע סהב שפנהחמשעל שישעשעלללעפתיכ העגאד לא שפנ^ג^ל51מעמיט לא
 ל <^סלכ אלהש עשיה׳יפא יכ הזל ׳ לעי ןה הנה ןעיישע יחא ןהילעגאדעל שפנה סהב יעטנעשגן#עפהל.תלבלט ןה
 לא בבלמ אלהש יניהעפיקע דנמ הדיבעה סדלק היהי הז הנהעי העלא עשי שפנ המלש •^^!^ית לא דימע באעל
 ערה לעלפה לע גאדעל בנעעעלקזחעע לשפנ הנה יניהעפיקע הטקשל החנל הייבעה השעש יחא לבא העלשעל לעלא
 יחא לבא עד סאל בלט סא אלהה לעפב ןיחבמ לניא הלאעהעפיטש דנמ האיבה סדלק יכ הליעה לע אבש ימכ השעס
 יעטנעל גאדעל לב שיש עיה ייכעל אלהת לעפה ןיחבע לשפנ הנה יניה עפיטשמ ייקענל הייבעה השעש
 ו ד



 ג דןג*אמ

 0 סהל ימלא)סן-יה^׳^סנכל םשה טשב^ילעיהגזילללעעל הניהכה יקאז ןעלנ הע איבנה הימרי אנמנל׳ נילע יעטנעל
 לארשי היסנכל ימא ׳ סהיגילללעפב דעטנעלגאדגי שפנהש המ דבמגילעי סישלע םהשעלללעפהש ריכהל סהל שיש
 עלאבנסיקלאה םאנ ךילא יגידחפאלל ךילא הגלא ךבזע ימל עד יכ יארל יעדללחיכלגיךי;ילבלשמלך5רערךדסיע

 ב^ילעבלק ן־גזיליהב הזל ךעלא חיכל3י המנע הבלשמהל השלע הגקאש העיה הללעפה ךעעי ךעלא יסי^יש ילאר הנה לר
 מ ימללכ ךילא יעדחפ אלל זקלא ה5יא ךבזע רמל עי יכ עדילל ריכהל ךל שי הזמל ן־5ילשעה רחא רעבל הגאד שפנב
 ל דעב שפנבעלשירלמ ןהש זמבעניליבעה עבט דבמש אלא ךילעלטלמה ידחפל ישנעעארי דבמ הז ךל דמלא יניא
 דבמ יכ ךפהה קל'ךילא יגידחפ דבמ אלל ךיקלא ה5יא ךבזע ימל עי יכל 5ילער קש עלגיל ריכנר !׳)יייפע רקא הגאדל
 א ילגד הבישאל יכדל ןקבשח ררלשמה דמאש להזל בלט אלהשעדלי שפנב בלטה לעלפה עבקיש הליגה? החמשה

 ׳ הבלטה ךרד איהש ךעילדע לא ילגד ימלבישה הער לז יאל הבלט לז יא^עדל יכידב בשלח ינאשכ רמללכ׳ ךיגקלדע לא
 ןלה לכ לעכ י^שש ךיעלדע ךרדב ימאש למכ^יכב החמש ןהב חמש היהש יפל׳ םעטה למבעב אלה דאכש למכלהזל

 ןיחבהל םדאה לכלי ךרדה הזבל ׳3יכב ןלה אלהש ןלה לכ גישמ אלהשכ חמש םדאש החמשכ ע בב הללדג תחמש לד
 :ןחייישע רחא שפנל ךשמיש החמשה ךלןימ לא רעבה ךלממ^ילעיהגקלללעפהלגילבלטהגרלללעפה
 ^עדל קיפסמ לנניא עלעיהעלללעפהלגחיבלטה עלללעפה לנחבי לבש לנימאש הזה ןחבללה ךיד ן קר£נ

 לפלחגייש בייחגיי חדכהב׳ישכאה יגזמגילפלחגקהל יכ שפנה עבטל^ילגילאנה זילבלטהגקלללעפה לכ
 א יאל׳ הב חמשיל החלנמה חבשי ךפהב לגזמש ימל הב חמשיל הילבגה חבשי חמלד סח לבלגזמש םדאת יכ םהינתח
 ללל/ אבמיש יספא יעלב אלהשגזמת הלש שיא די לע אל סא לנרמאש ךידה לע הנלגמהל האנה ליבגהל הז יפל רשפא
 מהעלללעפה ליהש המל יכ׳ ןמבעבעלללעפה דבמ סלבע ישלקגיליטרפהעלבלטהעלדמהעלבגהב הנה אבמנ חנלה
 .דליכה ןיב עלבמ אלהשל בידנה למכ ליסח דחאה הבקל פסלע דחאה הבקשעללבק ב ןיב עלבמ׳לבלטה לדמהל לחבלשמה
 ■לכיאש יפל לבגליס שפא יא ללבק ינש לכ ןיב יעבמאה תיהל בבלה לכרל׳לנכסל הריסמה ןיב עלבמ איהש הילבגהל׳לזיפהל
 ה,ןיב עלעמאב יעבמאה אלל דלקהל סנחה ןיב עמאב יעבמא היהיש ןעמאה ישלפה לכגלי אלש למכעחא תדלקנ אלא
 עללנק יעש ןיב עלבמ ןהשעלללעפה ללבגלי לא לעפב ליכליש רשפא יא ק׳ שלחב לילא זמיליש ןפלאב קללהל עליחשה
 ה העידיה קיפסע סא /5ןאש דלעל׳עייקחמה העידיה דבמעלללעפה ליבגהל דאמ השק רבד אלהש יאלבמ אלה הזלל
 טשה לבא סיבינה סייבדהעעדל קיפסעש ישפא יא הנה ישלנאה עבטה יפכעלבלטהעלללעפה ליבגהל עייקחמה ,
 סיברנה סירבדהל׳ ישה לבא סיברנה סייבדהעיישעב הלענ ישלנאהעלמלשהש ימאמההזמ הקיפב לניאב דבכל
 יש עלתמל לעלמלש לא ליגהכמל לכידל דשעלעמ לנלכס סאש יפל׳עירקחמה העידיה דבמ לעדליש ישפא יא סשה לבא
 יא סלעההעילכע סלעכ ישהעליהלל׳ ליניעב לבטייש סייבדה לא טהב לפא יחיש סייבדה עדנ אל לעגדדמל לעדדש
 יעלב סהש םירבדה לא םדאה סלעפיש ישפאשעלללעפה לכמ ליניעב סיבלט םהש סייבדה לכעעדל לנל רשפא
 סיניע דלהט בלעכה ימאש למכ םשה יניעב סאמנ עיהש למכעלללכה דב לע אלה םהמ עדליש רשפאש המל׳ סיבלט
 אעלבינ ןהשעלבלטה תלללעפה יטרפ עדנ אל לבא ללכ ךרד לינפל ילבד בלטהל׳ לכלע אל למע לא טבהל עיבעלאימ
 הע אלש ידכ הב ןללכמה עילכעה לעללעפמ עיגישב ךרד ■ילעחיל סכחעיש םכח לעלפ לכ ךרדמ היהש המלל׳ ישה לבא
 םירבדה לעדמ לב ךיד איבמהל הנלילעה המכחה הבייח ןמכמהעילכעה הנממ עיגי אלשכ לטב לעפ לעללעפ היהע
 יחא לעילכעל ישלנאה לעלמלש ןיגסהל םדאה עיגי הזה ךידהעלעבמאבש ידכ לילא סיבינ יעלבתל סשה לבא סיבדנה
 ה ןיממ רחבנ שיא לע ייאלבנ עפש עיפשהל אלה הזה ךידהל׳ עלמלשה לע הז ליבגהלעייקחמה העידיה דיב חכ ןיאש
 ה עלזעב יכ לזיאש אלה הז ילכעבל סיבינ יעלבהמ ישה לבא סיבינה םירבדה םישנאל לעדלי לדי לעש ידכ םדאה
 לע סיקלא ה לבילקלספ לא םלכמסלעלעימ ד דפ ירדהנס כסמב הז ליאבש למכעלבמ ז לע םדא הלטבכ דימ הדיביה
 םסה לבא סיבינה םירבדה לעדליש יספא יא יקלא יללבעללזבש הזב ליאב ללאכל׳לכאע לכא ןגה ץע לכמ ימאל םדאה
 סליחה לע לשנענ ללבמה ילד ןכל םשה לבמ לע יבעש ילכעב אלא לבהעגייה לע ןיק שנענ אלסל טיבינ יעלבה לא
 םדא הלטבנס המ לע סייבלע מה םלכש יפל סדבאעשא ייש יבד לע העיפל םאטח לע םלדס ישנאל םהיפכב רסא

 ךרד ?הז םישנענ ליה אל םהירבדמ תאריש המ יעלעזעללזכ לבא׳ ןלשאית



 *ג רמאמ

 ו^ג^:זמ*זת יבד ט5שב חטח 6ל ייהס ל5יחנמל/יל ןיקל ישה תנ׳יש אל המל ךידת תזיפל השק יככ םללא)׳ הזב לזח ן־לד
 ינחמנ׳ סיבלגזיכת טשפמ ןכ האינ לגיאש המ זע דגל הטלנ ןייכעב לגקנללכב אטחש מאג סא אלא׳ סדא םהילע הלטבנש
 ללעה^יקחרה אלה דחאה ןימה׳ עבטב םדאה לכסב^ילאגמנ ליהיש ילאיעלללעפ ינימ ב ןאכב שיש אלה הזב מאנש ילאד
 'דפל סמחה לע ללבמהילדללבה^גייהלע ןיק שנענ הז לעלישלנאה ןימה סייקעיש ידכ סיתנאק ןיב ישליהגזידמעהנ

 שפנל;ילמלש סלשעאגקה ס^ייימשב ןיא ממ שנלעל ילאר יכלעהש פע'א^ייללעפה ןמ ןימה הזל ךלמיבאלהעיפנ
 עפה ןמ ןימ אלה ינשה ןימהל׳ הזה תלמלשה לא ךיטגי אל הנידמ קלח היהיש ילבמ יבדמב ידיחי םדאה (לכשי סא יכ
 לא ענכהת למכ הזל סדאה שפנב^ילמלש גללנעלנה סהל ןכ סג עבטב ל^רייגי שישב סדאב לאגמיש ילאישגילללעפה

 אש למכ עבטב םדאל סיעדלנ סייבד ללאש סשה יניעב בלט אלהש^ילללכה לעישלנאה לכשה ־ילזגיש הת^ילשעל סשה
 ד לעדי אל יכ ללאלנ סה סילד ךא מא ליטפשמל סשה יכיד סיייכמ ליה אלש לע לארשי עא חיכומ היהשכ איבנה מאש
 ל הנאלבנחעגיאלרמש רלנעל סיסל רלגיל הידעלמ העדי םימשב הדיסח סג דחא םוקמב ליאל'סתיהלא טפשמ ה ךרל
 חה ג״עידיכ עבטב םדאל סיעד לנ םניא ללא יכ היטפשמל הרלעה יכרד לע הז לכ ליא אלל־ ה טפשמגיא לעדי אל ימעל
 לכלכמ אלה ךיא לכל עבטב גירכנת סשה ךרדגיעידי לע הז רמא לבא תנאלב^ע רלגעל סיסל רל^לל הדעומ הדיסחה

 הגיג־חמ טפשמנזיעדי אלה סהיקלא טפשמל׳ ת ךרד להזל דימגזי םחלא סייקמלגימרבה לכל ן׳לזמ (גללנו ןנלחל סללעה
 5יללשהל לדלבכב לזלזל אלשל ןלדאה ינפל דבעכ לינפל דימ^ ענכתלל לגיאמ אב לכהש לל5ילדלהל ילארשב לידיבימ יגמה

 לאל ןיקל ססה העש אל הז לעל׳ דלמלל הדימל ילבמ לכשת עבט ס^לא דלזגי סירכד ללא לכשעלחפה לא דבכנה ךרע
 עודלהל ילארס רלזגי ישונאה לכסה יכ לכשה עבט רלזגיס המ יפכ הילארה הנללכה לע האדוהה ה^ייה אלש יפל ל^יחנלי
 הז יכ בושח ןיממ איבהל ללכי לעיליהב עליג ןיממ הגקלחפ החנמ ןמאל בירקהל ילאר ןיאשל להלמג רשא לכ לעכ ביטמל

 ^ ירפמ אלא סהימודל סינעיזהל סיללפת לא ןתשפ ערזכ המדאה ירפמ איבהל ןיקל לל היה אל כ על ןמאה דלבכב ללזלן

 הלטבנ אלש יפ לע ^א שנועל ילאר היהל אטח ןכ הסע אלש לבעבו בלשח ןיממ ז^תס סינלמרל סיבנעו סינא;יכ קעה
 פ3יעדל קיפסמ לניאס דחא סלקמ לכמ ונרמאש םינימה ללא ב ילללכישלנאה לכסה דבמ לעדלי סא ^א סללאל־ךכלע
 ל נימגימאת גרלבלמאהו^לעדה^יעידי סלשי ודי לע יהלא עפש אבל*׳ יש ילאר יסה לבא סיברבה םירבדה לכל ס^יליטרפ

 ^ דה הזבגריהלאה החגשהה די דבקגיס ילאר ןיא יכ ישלנאה^יילכגיהגסלי סדי לעש ישה לבאתילבדנה^לללעפה לכ יטיפל

 סניא חבל םיבר סייבדגיאנקזב היבק אלש למכ ישלנאה תללילשהגקאנקתל םדאה ןימל יחרכה טעמכ אלהש יכדה
 חכה ןמ םיפלחתמ סיבר סינימב ואבמנתלבדתלחגשה סהימלדל סיסלחהתליפכלמכ סתלאיבמב םהל םייחרכה

 :ןושארה רמאמה ןמל קיפב הז לנראב יבכש למכ חרכהה דב לע אלל בלט יתמה דב לע

 ישה לבא סיברנה םירבדה לעדמ לדי לעש ידכ אבמיס יחרכה אלהש לנרמאס הזה יהלאה עפשה 'ח קר^
 ךרדמ הז ןיא יכ יקלא ןלביתללזמ למבעמ אוהה עפשהגיסיש דאה קחב לנניא םיברנ יתלבהמ
 טיקלא חלד ללחיש סיקיחימ סינלמדקה לכ ויה הז רלבעבלידמחה רבדה לע רמלחמ לדבנה לכסה חלר ללחתיש עבטה
 ל סיבכלכלתללפתלתיישקהלתליל^ סישלעתלמדוקהתילמלאה ליה הזללתמיתיעה דיגיו ןלילע חכב אבנתיל םדאה לע
 ס םדאה לע בכלכה םשגב אלשנ אלהש אלהה בכוכה חלר ללחי הדי לעש דכ המ הילב לע בכלכ הז יאתמינחלד דירלהל

 יפסלכ םיסנאה לכתליהלל םסקה ןיינע הזל אוהה שיאה לע עפלשה אלהה בכוכה חלר חכבתדיתעה דיגיל ימשג אוהס
 מ תפידר סימסיקה דחא םיכשמנ סינללידקה ליה םהיניינע יטרפ לכב םלי לא םלימ םהילע שדחתהל דתיעה תפיל
 סאה ידשל סידכלע ולא סהיתלגידמ ^ולח יפכ םדסה םידבועל םיפשכ םישלעתללילאהתבק ליהל םיבכוכה יטפשמ
 סיל שאה דוסימ םדש שי יכ הבושתב ייאה׳יבי בתכ ךכס רילאה ידשל םידבוע ללאל שאב סהתלכבל םהינב םיריבעמנ
 ינושע םישוע ליהש סיל׳םהיתלדיתע דיגהל םדשה ןמ האמלט חת םהילע לוחיס דכ סיסלע ויה הז לכל רילאה דוסימ

 י מ םירבוק ויהש דע םיתמה ןמ תאמוט חמ םהילע ללחיש ידכתויבקהתיבב םינלל םיתמה םע יבחתהלתייטקתנ
 לתמל םס םיללפתמו םירבקה לע םידמועל דחי םישנהל םישנאה םס םיפסאנ ליתו םהלש זע יתבכ םהיתמ

 בס למכ םהילע אבלתלבלרקהתלדיתעה םתל םידיגמו םהירמוכ לע לא םתילע לח םיתמה ןמ האמוטה חלר היה ךכ
 עס הסאל שיא די לע השענ היה אלהה יבדהס בלאה תכאלמב םיעדליהמ לבקש ללש השידב לז ןבתרה בתכס

 סדמלעש



 ג רמאמ

 ל אלהה שלקסקר ןיפקסקמל^ילעבשה ןיימלאל ענתאב ןטק םלקשק סתל שיל לילג־יל הזל לשאיל הז יכקהלע סידמלעס
 ׳ בלא^ילעב השאה סע ללאשנ ןינעה היהש למככליקב סהילע אכל די5יעה סהל סיימלאל לאלש םיאהל תאלד תשאהל
 ;ריבב סהי;רת רלבק1^'.^4<^^ראשנ ןאכמ יכ דלע ימאל׳ םידשה ילאלשל היליב ךעליה איה הלאשה ;לאז יכ סש ימאל
 ^ ^ סהה^ילמלאהש יפל סהיגלמערלבק 5יעשב שלקשקב ןישקשקמל םישנהל םישנאה דחי ללפגיהללס^ילפע

 {ל ;/ הלילב ;קלללדג הליחת ;ילשעל שאה ידבלע גהנמ ק םג םדיכ ראשנש למכ סלדיכםהיגחלבאנהנמלריאשה י:■־
 הילדמה ביבסחפטלל דקילל הנשל הנש לכב^ילילבה ילעב םיי^קליאהגלללזמה ןמ ןטיס לזמב שמשה סנכי/>עב;רחא
 הימאל היל5יה ס3דא הקיחיה האמלט חלידנמל סח של הדלבע םהש יפל סיכידה ללא לכל ׳ קילעגלדלל הגילא ^יקהל)

 סיגימה לא שילדל ינלעדיל בלא לאלשל יכח יבלחל׳/ןסכמל שחנמל ןנלעמ׳ימסק ססלק שאכ לגיבל לנב יבעמ ךב אבתי אל
 ילאר סיילהטל סישלדק ליהישמל שחק }יי אלהש יפל ימללכ 'לגל ללע ישלע לכ ךיקלא ה הכעלגי יכ הזב םעטה היאבל ׳

 שדקמל סנכנה אליטלעיכ הבייחל ;רלאמטה לע הייהזה ןכ לעל האמיטה חלי דבמ םהש לללה םירבדה לכמ לקחיגיהס
 כ איה םירבדה ללא לכ)ילמלאהעיישע;יכס יכ יאבל בשל ׳ שדקמה ןמ שדקה חלי קלגיסיש הבס היהה האמלטה חלר יב
 ה יקלאה שדקה חלי ללחיש רשפא יאשל רחא דב םלשמ לעדליש רשפא יאש םיבשלח ס;ימהל התיגיעה םדי לע עדיל חכ
 'יאש יפל ימללכ ׳ לעמשי סימסלק לאל םיננלעמ לא םנילא שילי הגזיא ישא הלאה םילגה יכ ימאש להזל םדאה לע שלדקה

 םשה ךל םיקי לבא םה לבשחש לתכ יבדה ןיא יתללכ ךיקלא ה ךל ןגינ ןכ אל ה^יאל ס^יעד יפל לגממ עלמשל רחא דכ
 ויד דל היהי אלש תלל גאדע אלל עלדי;יעה עתשנק לנתמל שלדקה יקלאה חמה לילע ללחיש ינימכ ךיחאמ ךביקת איבנ

 דבלמ יכ ךיקלא׳ה םע היהע םלשנל ס^י יכ ןכ לניאש^יימלשה הז רסח היהעשלגילמלאה ראשל סיס למכגילדיגיעה עדל
 ע לכ דסחגי אל רמללכ ס תה לפכ הזלל הזה^ילמלסב םימגי היהה םג רקעה איהש ישלנאה עימלשב םלש לי ם3י היה5ים

 אלל ידשהגידלבע רחאאלל׳ימסלקה רחא ךשמהל ךיטבה אל ןכ לעל ליאיבנ ידי לע ןכ םג תיהעה ךעידמ אלה יכ למע
 האמלטה חלר דבמ סגזימהלגילדיעעה סיעחלת םהש יפע א םירבדה ללא לכ יכ ׳ גילדי;יעה ;יעדל ינלעדיל בלא ללאשל
 רעדליש רשפא יאש יפל ישלנאה עלתלשה םלשל םימע זכדי לע םדאהגזיליהל רשפא יאל לגילמלסמ סדאה;יא סיקיחימ
 ^ גזיימלאה ןיאש זלמיל ךיקלא ה םע היהע םימע ימא ןכ לעל׳ ס יבינ יגילבהמ םשה לבא םיבינה סייבדה םדי לע
 'לביבל שדקה חליב אבנעתה איככה יעגיממלסה ינשכ ךיקלא ה םע סימגי היזלמ זיגזיא לבא יסלנאהעלמלשב םימימגד
 אלה םיאיבנב האלבנהגילאיבמ ךיע יכ יאבל ךיקלא ה םע יתאל ׳ לאה לבא סיבינה םירבדה לדי לע עדגיש יפל יקלא

 'ימ3י סדאהגיליהלמילל םיבינה םייבדהגיייסעל סשהעדלבעלעלהיועה םלייקלע׳יהזהלימילכדבלכנלילכמה הזל
 ת הנלטה לע סיאיבכב אבמנ היה הז סגש אלא רמאמה הזמ בי קרפכ הז יאבגייס למכגילדימעהעדגהל אלל םשה םע
 ל הרלגיה ;ררימש לע דילימ םיריהזמ םיאיבנה לכ אבת^ק הזלל םהירבד לנתאיס חכ סגיאלבנ גימימא לע/ילרלהל גיינשה
 5ש לא םדאה עיגי םדי לעש ידכ סיאיכנה לע יקלא עפש עיפסהלגייקלאה הנמכה רקע העיתגיאז יכ היגרלטממ״ישעל
 ידי לע איה םהב אבמנה ^ילילמעה םדי לע עידלהל אל לאה לבא םיברנה םירבדה השלע למליהב ישונאה למלמלס
 זיאלכנהש רמאנ סא אלא םיאיבנב אלה רשאכ יקלאה חליה דבמ אל עבטה דב לע יבלילחה ח בה קזחל ישלעס םישעמ
 ט רבד אלה האלבנה ןיינעש <^לסוליפה רחא םיכשמנה לנימכחעבק למדס לתכ המדמה חכה לא עיגי ינליתד ןיינע כג
 םכח לעליהכ םדאה אכנעי אלשעלאלפנהמלמדכ אלהש לימאס דע 'לתללחה למכ דבלב המדמה חכה לא ךשמנ יעבט
 תנ אל סללעמ יכ שלחה סא ׳ לכשהו שלחה להסיחכי הזה רבדהל ׳ הזל ןכלת ינוימדה סחכמיליהב ימללכ האובנל ןכימן
 יה המלאב ימלי הבית הזמ אבמנלגקירקחמה תעידיב םימכח םעמה םע סיפלסללפה ןמ םדא םלשב תאלבנגיאבתכ
 לאה ראשמ בוטה ענמנ היה תמל ןכ היה סאש׳ידקחמהגיעידיל ךשמנ יעבט רבד הז ןיאש תרליש תממ הזלגיילארשיה

 רבדהממהיחא המדמה חכהגזינכהב םאלמירקחתהתעחיב סא םתמ םימלשה לע ייאלבנ עפש עפשה י/ילבליומיאה
 ל הלחתה חכהעלעבתאכ סא ייבדה חכה לע ךילא ןלברב עפוש עפש אלה האלבנה ןיינע קפס ילבש אלא לילא יעבט
 א^יללזעלללעפ סישועהל ינלעדד בלא ילעבל םימלבה חבלעל סימסלקהס המל לכשה סאל :יאבמייש למכ ןמליזב סאל
 הזמעדל ךיד םהל ןיאש יפל ישה לבא סיבינה^ייבדה ליבגהל םהל רשפא יא;ילדי;יעה דיגהל ינוימדה חכה קזחל ללא

 םיכשמנ סהיגילללעפ לכס םילגלגה ^ילחכתל האתלטה תתמל עכטה ןח תלעמל רבד אלה יכ



 ג רמאימ

 כדדת התדמה חכהס דבמ סא דד:ן ינשת הזל מינקעהג־יעגלב דימןי לקדניפ סהל ישעא יא הז ילבעבל סהמ סטסתנ
 מה חכ דדשל ללשיישהש דנמ סאל אלהת תכה עבט עדיש יתל הז עדליש למכ יתפא המלדמ לכ ןיאש יפל חיכהב בזכיש
 'יזלחה ימש ייביה׳לעישליל אנ לדמעי ל5יכה מאש הזל חיכהב םכלכב דלחה לבזכי הזלל סהמ יזגכה ךפה דדסלל כרעמה
 אב דזגנה לכ עידלהל סהל ישפא יא יכ מללכ ישא לכ אלל ישאמ לזיאל ךילע לאבי ישאמ סישדחל סיעידלמ סיבכלבב
 לנלבי יפכגיכיעמהמ יזגנה לטבי ישהש דנמ סא חכה עבט דנמ סא לכימאש סידדנ בהמ לבזכי חדכהב יכ^יו^ימאב
 חכה לע עפשלמ אלהל סילגלגהעלחכ דנמ אלל לכלניבל ישה דנמ אלה לילע עפלשה עפשה ישאמ יכ ךפהב אלה איבנהנ
 א דעל ןדמ לאישי לכ עדיל ימאל לאלמש לע בלגיכה דיעהש להזל דנ סלשב בזכיש לב ישפא יא הנלש^ל סנעב ייבדה
 היה אלש יפל לגראלבנ3ייזימא עדלנ הזב יכ לי הנרא מיבד לכמ יבד ליפה אלל הל איבנל לאלמש ןמאנ יכ עבש דאב
 שיב ססק אלל בקעיב שחנ אל יכ קלבל םעלב ימאש להזל סישחנמבל סימסלקב ןכ ןיאש המ הניא לירבד לכמ ליפמ
 למכ דנ סלשב לטביש ישפא לאישיל דעלימה ביטה יכ בלשו^ אל לי לא לעפ המ לאישילל בקעיל ימאינקעכ לארשיב
 תאלבנה דנמ לבא ססקהל שחנהגיאפמ זגנה רבדה סהל עדלי אלש רשפא יא הז יכלרעמה זיאפמ ־דגנה רבדה לטביש
 עמל^יכיעמה דדסל אלה יכ דנ סלשמ לטב^ייש ןכ^יי אל הזלל השעיש ־דגש המ רמללכ לא לעפ המ סהל עדלי
 סע לא בש ללל לל סאדעלפעלגקכ סירנממ סאינלמ לא לי אלה ירהש סעמכחמ עדלנהל סיפשכמהל סימסלקה השעליל
 "ירנמ סע עליה סע יכ לדל םישנכ סיינמ הדקי לארשי ינפמ הסלנא״ירבמ ימאיל למכ דיחי ןלשל אלהשיפעא סיינמ
 אב סיטפש השעל סדי5יח5ימ סאינלה םיכרעמה דנמ לל סאר^ילפעלגזיכ לתג ^קלנחל סיפשכהל סימסקב העידי לל היה
 עפשב יקלא ןלנרב אל סא דנ סלסמ סלכ לעדליש רשפא יא ישה לנא סינינה סידבדה יכ הז לכמ דאבעיל ׳ סהיקלאכ
 ־ א ידבדה חכה לע ישהמ עפלש עפש אלהש ךרדה הז יפל תאלבנה ־ידג היה הזלל ׳ דבלב הזה יבדל לנממ עפשלמ דחלימ
 עבטב״יא םיניינע לא םירבד ל^ללזב לא ךאלמ ידי לע לל עידלמ יעליזב סאל המדמה חכה זילעכמחב סא םדאב רשא

 י ישלנאה עילכעיה לא םישנאה עיגהל ידכ החלנהה ללמ לא לגיללזגירשיהל סאל לקרשיהל סא הזל למנעמ סעדיש סדאה "
 (םיאיבנה ןמ שי יכ הח האלבנהעיג־ידמ לכ לללכל לגקללזבל קלרדמה חכה^לענמאב איהש האלבנה ־ידגב לנדמא סנמאל
 טלעמיפכ האלבנה הארמב3יוליהבמ3יל־ילנ לארי הזלל הלידמה חכהעלענמאב ם^יאלבנגזילחגיב האלבנה םהל עיגקש
 ה יפנככ םיפככ הנהלל ןהיפנכב חלרל קואנלי םישנ סי5יש הנהל הירכז רמא םישנ עלילנ הא דיש ימ שי יכ הב ס^יגידמ
 גכ ליניעל קרבה הארמכ לינפל שיש־יקכ לגזיילגל לאינד דמא סיאילנ סיללדג סיפמ םיכאלמל שיש לאדיש שיל לגי הדיסחה
 "לענמאב סהב ישא ירבדה חכק לע עפלש עפשה היהשכ םיאיבנה ירבדב לאבשעלנלימדה ןמ הז מללזל *מל שא ילחגכ
 הגרדמ לא הגרדמ העלאמ לתאלבנ הלעתש שיל הגידמ תעלאב דימגק לגיאלבנ דלמע^ש ימ םיאיבנה ןמ שיל המדמה חכה
 ייבדה חכה לע עפלשה עפשה היהיש לר יענמא׳צלזב לגיאלבנ היהקש לא לתנרדמ הלע/יש ימ שיש דע הנממ הללדנ רעלי
 )ילא הארנש הלח^יהה יחאגיע לכב העימ^יגרדמ ת^ייה תאזל ללכ תלידמה חכה לעפ הז לא ךרטניש ילבמ םדאב דן;לא
 )אבי אל הזלל יענמא גיללזב רמללכ לב רבדא הפ לא הפ׳יג־סה דמא ךליאל סשמ לבא הנסה ךלחמ שא תבלב ה ךאללי'
 למעה ייבד ינפב םינפ בלתכה דמא הרלע ןתמ תעסבלסי לכ תגרדמ התיה לזל ןטשפכ ןלכ אלא ללכ תדיח מרבד3
 מה חכל היהי אלש ןפואב הלעתתס הנר קפס ילבמ הקלנמ הסמ יע הדלת תתל יליה תנדש המל יכ הזל שאה ךיתמ רה3
 םינפב סינפ תגרדמל הרלתה םילבקמה לארשילרדמתלעתג ןכל קפסל דשח סלש תב סנכי אלש ידכ הב אלבמ המדמה

 : הזה סעטלמ אלהה דמעמב
 דחאתילכת התילכתל לה אלהש למנעכ דחא לעלפמ האלבנת תתיהש חא לאלש לאשיש ילאדל 'ט קר^
 א ןינעב הזמ הז םיאיבנה ירבד ופלחתי ייז יימל החלנתה לא םישנאה תימיה אלהש למנעב
 יכ רמאנל ־תיחא הנומתב יחא איבנלתחא תנלמתב סשתתא לחא איבנ תאריש דע לזמ לז׳אלבנהתיאימל למנעב דחא
 ב דחא לעלעמ תאלבנה תיהת אלש בייזייש המ הזמ הז סתייבד ילכסל לזמ לז םיאיבנל תיאינתתלאימה ילנשל ^ללח ןיא

 תיפלחתמתלליעפ לכשמי יבכ למנעב דחאה לעלפה ןמ יכתילכתת קחב לא לעלפת קחב ילנש בייחיש הממ לא למנעב
 ) זמנעבתחא התליה םע שפנה ןכל חלמה השקתיל תלעשה ךתית למנעב דחא אלהש שאה ןמ יכ סילבקמהתנכה יפכ

 הנממ לכשמי םיפלסלליפת תמכסה יפכ תפלזיתתיתלכל



 ג רמא,כ

 תןיגיזיב ^ינה לא הנממ ךשמי יכ סדי לע ה;יללעפ האיזי דשא.זילמ\דמה ימש יעכ <!ןלגב 'נפלחגימעלללעפ הנממ משמי
 כ האך3ק קל ׳ /!ןיגה סמיק אלהש דחאגזיילכתל לכהלדחלימ לעלפ בלכל דחלימ לעיפ דבכב הגיליהבל דחלימ לעלפ חלמב
 הממ הזל םהב החכ ^לחעי סי-יביאה יאשב קל שגיק^לבמ לרדחלימ יאגזיכ סכעבל שגיהב לד לחלימ דאעב ישבב
 ל5ילפלח3ימ5ילללעפ לנממ לכשמיל םיפלחומגילמיקמכ סיפלח^ימ סינפלאב לחכ הארי למכעב דחאה לעפהש הדליש
 הז לע קל * סהב לחכ האייש תמלקמה דנמ םאל םדי לע לחכ האריש סייעבמאה דנמ סא הזל ׳ המנעב3יחא3יילכ1'ל
 מ יאלבמ הארי הזל םילבקמה דנמ• סאל םדי לע האב האלבנהש סיענמאה דנמ סא סיאיבנהעלארמ לפלח^יי ךידה
 ע ן׳כ אל ׳ לב רכדא סללחב עדיעא לילא הארמב ה סכאיבנ היהי סא ימאל םיאיבנ ליהש סירמל קהאל סשה רמאממ
 כ האינה למנעב/יי אלהש סהלייפ הנה 'לכל/ילדיחב אלל האימב לב יבדא הפ לא הפ אלה ןמאנ יעיב לכב השמ ידבע
 הפ השמל יברמה אלהל 'ילשמיעלדיחב יבדמה אלה סגל יבדאל עדלעא ןלשל הז לע הימש למכ םללחב יבדמהל האימב
 רדגב לניימאש למכ ישהעאמ עפלש אלה היהיש הגידמ לז יאב ייאיבנה עפשה יכעלרלהל אבי עלדיחב אלל האימל הפ לא
 אלפהל ןיא הז יפלל האלבנה לב עיגע סדי לעש סייענמאה יפכל םילבקמה ענכה יפכ ^לחעמ אלה ןכ יפעי׳אל האלבנה
 הישאר רעשל ילחגלעכ הישלבל ןקזכ להאיש ימיאי יחאל אשנל סי אסכ לע בשלי סשהעא הארש רמאי דחא איבנ סא
 םיאיבנה לא סיחללשה׳יכאלמה סהש סייענמאה סגל ילבנ חילשכ ^טלעמ יחאל המחלמ שיאכ להאי יחאל הקנ ימעכ

 ימב הארי יחאל סידבה שיבל שיאכ להאר יחאל קזב האימכ לינפל שישיעכ לעיילג ךאלמה האיש ימאידחא איבנ
 מאה דנמ סאל לבקמה דנמ סא לי לנימאש םינפ ינשה ןמ ^לחעי הז לכל םינבלל סיקליש סימלדא םיסיס הבכימב

 'ימשה עא אלה לילע בלעכש ימ ישפא ייאמ יעא דחא יעלכלאש סש לימא יבב ןיינעה הז לח ליאיב יבכל יענמאה

 ש האלבב האי ל״א לל איבהל עלללדגעואימ יל אבה לל ימא ןליאה ידב ןיבמ הסמ סע יכדמ היה אלמ ינ^ ץיאה עאל
 ל׳ח׳מטק ןעלא האיל לכעסה ךלש האלבב האיל״א לל איבהלעלנטקעלאימ יל אבה ל״א ללל־יג ןעלא תאיל לכעסה ךלש
 כי המנ עחא לע סללעה היהל ימאש ימ הנלי העאס העשי לכב סינליג המכל ךמנע הנסמ סדל יסב העאס העא המל
 לעפ היהש בשילח היה לבא ססהמ עפלס לא עפש האלבנהעלאינמ תיהש שיחכהלהיה יעלכה הזעעדש האינ • המכל

 עינלמעכ איבנל האיי דחא לעליה סעש יספא יאש דנמ סא הזל סהייחא סיכסמנהל סיפלסלליפה עיכ המדמה חכה
 לדבנה לכשהש דנמ לא לעלפה קחב ילנש לא •־לכך בייחמ היהיש ססהמ איה סא בלשחל איבמ הז ייתשעלפלתעמעלבי
 עב הארי יבדהש למכ יכ הנלסאיה הנעטה סאעלאימה לשמב ייאמ י לעלא יעס הזל ־ ימלח לעב לא האייס יספא יא
 דנמ סהבהארישעלאימה ףללח יעכעלימע לאעלייהב יא עלמלקעלאעלישילאעלנסקלאעללתגעלפלחעמעלנלמעב
 ה ןכ למנעב הנעשמ לניא סהב האינה יבדהש יפע אל סיילכע לא םיכז לא סימלקע לא סייסי סעליה לא סנטקל סליג

 הביעמ יניא ^ אלהש יפע׳אל סייענמאהעלייהבועלכז יפכעלפלחעמעלנלמעבלעלביעלנלמעב סיאיכנל האיייסה

 הארנה רבדה הנעסי ןכ סג ןכלעלארל־יה לשמב אלהש למכ סייענמאה דנמ אבי דביהל ילנסה יכ הנעשמ אלל ימנעב

 אלה סאל דחא ראעב הארנהעא האדיעלאיה ךז אלה הארמב הארנה יבדהעא האליה םדאה סאש סיאליה ^ללחדנמ
 'לארה ךזל םיארנה סמנעב סה הארמהל תאדנהעליה סע יחא דאלקב האינהעא האריעלארה ךלסח לאעלארה סללח
 למלייק ןיאל הב הארנ אלהש האימה ןמ לדבנ הארמב הארנה דכדה לא םדאהש למכ יכעינשה הנעטה סאל:דחא ראעכ
 ןכ עיארנ איהש אלא הבעמאב ןכ היהעס הנלמע האימב ןיאסעליה סע הב לענלמעעיאינ ןכ יפע (יל המלייקב יללע
 ע־יבדמ הנלמעהש האליל המ הנלמעב איבנל הארנ אלה הנהגשליש ־ישפא יאל לדבנ אלהש יפע ו1י יסה ןכ סיניע הארמל

 ן אליעמאה יפל הארמהענללכ איה איבנל עמשנה דבלב ללקה אלאעמאה יפלעלאינמכ ןכ הנלמעת ןיאש יפע'(י למע
 בל דעבלשע :עמא לדי לע עדלנה היהילעלאינמב ןכ לניאס המ םדאת האריש רשפא ךאיהל ימאעו לאשע םאל• הזעללז
 ל ןכ אלהש סללחה המדי ןכ יפע״אלעל^ינמב ןכ ןינעה ןיא הנה למע יבדמ דחא שיאש קדלנה סילחב סדאה הארישכל

 קדלנה ס;לחס די לע םדאל איהה תעדלההעענה היהעל עלאינמב ןכ לניאל לילא רבדמ ללק עמשיל



 ג רמא□

 ןיבי ירבד לןק עמלשי לור יענלתגי הכ ה6לד םדאש האימה לא סללחה קכעמ *ץידה ה^ לע ןכ יעמא אלהה קד לבה סללחה
 ןכ הארמכ האלי םדאש איהה הנלמגיה קא הב ל^יכלמגזי האלי סדאש הארמכש לתכ ט לילא האלכנהגלעגה ןיינע איבנה
 נ איהש יפע א עלאינתב ןכ הניאש איכנה עדי איבנלבייאינה הנלמגלה ןכ האיתכ איהש האת אלהש לתכ הבגללאינתכ
 אלהש הארתה לילע הילעש ןיינעהעעדלה לא לילא ליקהעעגה אלא לילאבייאינה הנלתעכ הנללכה ןיאשל ןכ לילאבייאינ
 גלה לילע הרל5יש ןיינעה סלקת לכתגלתאה יפל הכ עאנמנ האימבגליאינה הנלמגיה ןיאש יפע"א הארמבש לתכעליא
 ןיינעה האלבנה הארמב כג ןכלנלתא אלהש הב האינה רבדה לע הילי אלהש יפל לתבעב הארנ אלה הארמבש הנלתביה
 רכזנש עדלעא לילא הארמב ןושלש ישפאל ׳ התבעבביתא לילאעיארנה הנלמעה ןיאש יפע אעתא אלה האימב זתינה
 ללדג לדבה שיש סע יכ׳ לב רבדא סללחב ימאש הת אלה ןכ סג ךרדה הז לעל לניתאש הארתה ןיינע לע זלתיי קלספב
 רייכיש רשפא יאש יפל לניתאש לתכ יעתאל קדלנ״יינע הלכ האלבנהל״ילטב ירבד אלב סללח ןיא יכ האלבנל סללזיה ןיב
 סללחבש לתכ יכ תלל לב יבדא סללחיב יתא סללחה ןיינע ןנלבעישכ אלא סייתשנ סילכעללזב לילא יבדמ ללק סדאה
 איהה העדלההעעגה איה הב ישאעתאה האלבנה ןינע ןכ^יתאה יפל ןכ לכיאל יבדמ סדא תאריל לילא יכדמ ללק עלישי

 לעל׳עלאטתב ןכ היהישעתא סייתשג םילכב לילא עמשנה ללקה ןיאשגיליה סע לאהמ תעלאיבתב תנללכה איהל איבנל
 דכה עלנלמעה ^ילח ןיאשעלארתהמ דיאמ ר איבהש הזה לשמה ןת ראב^ינל * האלבכב סמ דחא םללח לזיאש אלה הן
 סילנשל יאלרה יובי אלל סיילנשועלארתה ילבד ןיאש לתכעי יקחב ילנשל ילבד בייחיש המת סיילבי אלל סיאיבנלעלאדנה
 המת הזת הז 'יאיבנה ירבדב אבתנה ילנשה ןיאש ןכ סג הזמ דאבעיל האיתב הארנה רבדה לא ילנש אלל יובד סיכייחלי
 ב דחא אלה ןינעה הנה סייבדתה דנמ סידבדה לנעשי סא !^א יכ הזלגקילכתה קחב אלל לעלפה קחב אל ילכש בייחיש
 'יאיבנ התכל הללע דחא ןלכגס לזיאש להזל חיכהב דחא ילכע לא ןהב ןללכי הזל)דחא לעלפמ אלהש יחא חרכהב למבעב
 :קרפה הזב ליאבל לניניש המ להזל סידחא׳י־יבדב תללכ דחא ןלננסב סיאבננימ םיאיבנ ינש ןיאל דחא ןיינע לד
 רדת ^ולח רמיבל העלאינמענבה לקעש ידכ היערמרדמ ךללחל האלבנתגקלאיבמ דלייב הגלע ראבנש ילא־מ י קר1)
 רבלכש התעלתעלעוגשה לכמ ןקיי לגידיביעלחעב םדאה אנתנ לנחנא יכ רמאנל סיניתאמל הימלנרדת ן
 5יחא 5יבב םדאה לא לעיגי אל גילגשהה ללאלגילארהל עמשהל חירהל סעטהל שלשמה סהש סיאדנה השמחה םישלחה מ
 ה ןמגלס הבגיסיל שלשמה עגשה איהש םהבש הסג דעליכ אלאגישי אל סללעה יילאל לגיאנע לחגיב יכ לז יחא לזב לבא
 ןטבה ןמ לגיאב ן־תזמ טעמקחיישכלהזעללזלתקלחהל ל־ייעשהלישלקהלעלכיהלשבלטלעלחלהל דלקהל סלחכגדאבתנה 1
 ללח ףירחהל ץיפעהל ץלמחהל דתהלקלעמכ םימעטה גוס אלהל דבכניעליל קד יעלינילאכתכה ןמרחא גלסגישי
 ל םינחירה ןמ הזגיללזל שאבכהל ב־יעה חייכ קד יניליגילאכתכה ןת יחאגלסגישי לעייבי ןמזמ ד;ללי קחיישכל סגזיללזנ
 םינחלהלעלללקב הזל חייה שלחת ללדג יעלי קחרמבל קד יעלי יחאגלס עמשה שלחבגישי דעלי קחרישבל ׳
 קתימבל קד יתליגזילאבתנה ןמ יחאגלסעלאדה שלחב גישי לתא סחימ לעאנ ןמזמ יעלי קח־יישכל הז^ללזל םהילדבהל

 עלנשלמגישהמ הדירבקע השמחהעלגשהה ללאתגיחא לכל תזעללזל סתילדבהלגילנלמעהל יארמב הזל סלכמללדג דעמ
 י ןמזמדעליקחרעיסכלעלללקהל םיארמה סעטהל חייה שלח אלל סינחייהנ סינחלהלעללוקהגישיאלעלאיה יכ התיבח
 עלשחלמה תגשה העיהש הכלשאדה ןת תיבכנ דעליערחא הגידמל הלעי םהב לגיליל לללהעגנשהת לב לעקשליל לתייגי

 לנמת׳לענס יפע'אלערחא םעפ להאדישכ שלחבגישהש יבדה ריכי יכ שלחה ןת רבדה םלעיש רקא הדכההעגשהגישד
 דעלי םינשב לדגישכל הנלשחרת הגשההעיענמאב לל עיגע הגסההעאח להייכיל לנלימדב הקקחנשכאיהה היכתה ילכח
 שחלמה ןמ טישפיש אלהל יתלי גיילכס תגסהגישיל דחא ינגש לל חעפיל תינלסארה תלנשהה די לעעיחא הגידתל הלעי
 לכל ^עלמת יבד להזש טלפשיל םדאה ןמ ילבדהלעליחה חקיש למכ ל ללכה ןינעה םהמ ללכש חקד סייטיפה םיניינעה
 לכ סנכנ אלש יחא רעסלל חתפי דלמלהליגייל םינשב דעלי אבישכל םישיאב 'יפלחעמה םייטרפה םירבדה אל ןימה
 ביכריל שלחה ןמ לגשלה אלסעללכשלתה חקיל ענמנהל דשפאהל ביילחמה ןיבל היקמהל םנעת ןיכ לידביש אלהל הז םדלק
 לעש ןהעלגרדמ דה ללאלנישהלעלכלשארהעטשהה חכב ןיאש המ לכל תלמכחה לכ ןכ ידי לע הזבגישילענק לא סענק
 ת ללאל דבלב ןהמ שלש לא םעש לע דלתעיל ןהמ יבקי אלהש ימ שי לבא ןהמ דלבעי אלל ישלנאה לכשה דלמעי ןהילעש
 תגרדמל רחא רעש םדאה לא חעפיעטשהה ללא רחא יכ יספא יפכ סללאל םישנאה ללכ לאעגגשומה ןה דבלבעמשתה

 יפלשי סא לימית גזימלאת האי אלש יתש לחכ יכ םדאה התיא יעסי אל

( 



 ג רמאמ

 3י זטע סידסזי רנישי /^לש למכ יכלגנה יפללח ןיבי /ילל ללכ סהב •יעשל לכלי ^ל סיאיממלעידאמה ןיינע דל יפלסי סא
 תי לכשה לבא ריימי יבכ הלמג ךמלי הגילמ עבטהגהגמל ךרד דבמ סדאל אבמי אלש יפעהש ישפא ןכ לגשמהגדנעגי
 כח ידבלב יבליל לעבט דנמ םדאה לב יעשי אלש דחא יעס המ שיאל ח3יפי3ילגידמ דה ללא יחאש הז לע דיעי שילחהל
 י יניינעמ לעילא עמלסה לכ המעיל הז עדיל לא יכדל לכידמ היה אלש ייהמל חב ןלסלכ *הל חבשל ייש ילבד ב לא המכח
 חכה לל אבי ןכיהמ עדי אלל *לבדה דלמלי יענהש למכ אלהה חכה לל אב ןכיהמ עדי אל למבע אלהל לייבד ילדסל לגיעידי

 דלמעי ישלנאה בשהש למכל שדקה חלי איק;י עאזה הגידמהל הזב ל5יגידמ ןליקי לכל יכליל ססיפגיי יבכ סנמאל אלהה
 *י הנממ ילבעי אלל שדקה חלי לש הגידמה לע דימעיש ימ שי ןכ ןהמ ילבעי אללגרלנלשאיהגילגידמ דה ןגילא לכא

 סישעמה למכ ינלימדה חכה קזחל לסעיש לעפ הז יא דבמ סאל ןןןבט דבמ סא קזח המדמה סחכש ימ םיסנאה ןמ שיל
 ל יבנדכיבכל העיפ^ילמללחכ סיקדלבגילמללח סללחיס שילגילנלימד המדי ךכ ךלקמל בלא ;ילעב השאל ימסלקה לסעיס
 עא יכ סבלמ יאבנ;ימה איבנה איקש סה הלאל 'יאיבנ סתס סספנב למדיש שי הז ילגעבל סיפלאה יסל םיקשמה ישל
 לנל חלי יחא יכללה ישא םילבנה יאיבנה לע ילה לאקזחי ימא םימעפל לבזכי אלש ישפא יא סיקדלב םהמ סיס יפע א
 הייבד לקדביש יפעיא יכ ישפא יאש המ ימללכ : יבד ייקל ללחייל׳יגיחלש אל ייאל ה סאנ סיימלאה בזכ םסקל אלש יזח
 ןב;י אלב יבל •ישפאיאש ססכלזיאל ׳ זיימללחה לעב אלהש הזה חכת עבט ןכשגיבקב לבזכי אלש יספא יא;יבקב

 טץידלבגילמללחה האינ זא הנה המדמה חרה לע ייבדה חכה יבנישכ סללאל * םילטב ייבד אלב סללחל יספא יא ךכ
 ךאלמ ידי לע ןאכ אישק אל לביבדא סללחב בי^יכל ליבדיאלס עלמללחה ימי אבי לזיא ׳ ללכ םילטב סייבד אלב
 ללח םדאה האיי המדמה חכה לע ייבדה חכה יבניסכ יכ המדמה חכה ידי לע יא ייבדה תכה יע ימללכ יס ידי לע ןאכ
 היהגי ןכ הלידמה חרה לע ילכשה חכהגיליבגחה ילעש יפכל ךכל םדיק גיסה אלש המ םהב גישי׳לאימ לא יקדלב^למללח
 דאסי קזח היהי אלעליבגזיההס יפל לבא ינזימדה חכה לע ייבדה חכה יבגיס יסנאה ןמ סי יכ ׳ האלבנל שיאתגינכה
 גנגיהל המדמה חכהעליבגנקה דבמ הנה ייאלבנה עפשה לבקל ןכלמ ייבדה חכה היהיש יפעיאל לפק3יב המדמה חכה
 הדיח להאבמיל ייילסא לסמיל לייבא לעזעדזיל יעבבוךיגזייב סא יכ אלהה עפסה וילע ללחי אל ייבדה חכל ל3י לדגנךיהנ
 שיאה סללחיל הליל ןליזח םללחב ייבדה חכה לע ייאובנה עפשה ללחי יעבה הז לכ יחאל לזימשנ אבגיש טעמכ הללדנ
 מ לא םייטיפ יניינעמ סאל םילדבנה ייבדהגקללכסלממ סא ןכל סדלקגיסה אלס המ סהב גישי׳ייאלבנגילמללח אלהה
 ואזה הגידמהלעדלמעיאלס ימ סיל ׳האלבנתגדמידמבשהנלסאיה איהלזיהזלהמלדש המל׳ילללכהגילאיבמה יניינעמ

 היהישכ הזל הייחא םימעפל הנלשאיה הגידמה סדלק לז אבת ימעפל יזמ הללדג י;ילי הגידמל יחא יעש לל חגיפי לבא
 בכשמ ילענילמלנעב םא יכ עיז אלבל.ז!זיר אלב ייאלבנה חליה לילע ללחיש הנידמל הלעי זאל הלס^ילחכה ינש מבג5יה
 מא יגדלב ;דילב המדמה חכהגילעבמאכ הב האיי הזתמ לא האדמ איקגי הגידמהגיאזי םליב לילעעלפלנ המדימב לא
 ל סללאל סמבעבתייזימא ליה אלס ןהב אבליכל סלמע האיש קק בללכל הייכז האיס יסוסתל םיסנכ סמבעבגיליגימא
 5ימלבהש יפע א סמבעביייתמאגייילבה ןעלא םהילע ליליש יניינעה םישי המדמה חכה לע ייבדה חכה תליכגנקהל
 א גיאזה הגילמה לע דלמעי אלש ימ*ישנאה ןמ שיל׳ האובנהתגידממתינשה הגידמה איהגיאזלתליגחמא ליהי אל ןהה
 ינכיש דע הזחל ללדג ןיילבגת המדמה חכה לע ייבדה חכה יבנתישכ הזל הלתג יתלי הגידמל יחא יעש לל חתפי לב א
 םיתימא*יניינע סה האלבנה האימב האיי לא המדיש המ לבאגיליהמא יתלבתלי^בתלמדל להחיני אלל ליתחת להעינכיס
 ךאלמ עמשי לא האידהבכימהתלדלסמ׳ייהלא״יניינעלתלאיבמהתודלסתסייתמא׳יניינע סלכ ליתש לאקזחי תלאימכ
 'יסבאה יניינעב אבל *יתעה להעידליל לללכ ןיינעל לא לתל־ז ך־ילבל לא לכיבל יטיפ ןיינע הז יא כג לל עידימל למע יבדמ
 האלבנהתמידממתישילשה תגידמה איה תאזל םישנאה ללכ לאתלמלא לא המלאל סילללכ לא המ סיאל*ייקלח *יניינע ןה
 לאלמשכ׳ןיינעה היהש לייכלבקמהתנכה יפכתינלשאי איה אבת ימעפלתלנלשאיה יחאתאזה הגידמה אבת םימעפל *
 מ ץיקהב הז היה אל ממ לבא ליכיעידגנל הנלמתתייאי ילכל עיזלתתיתליזכ לילא יכדמ ללק עמש לתאלכנתלחתכ יכ
 דה בהכש למכ*ה די לילע ללפתש אלה הניקיה תעב הזחמל האימ׳לכ יכ הזחמב לא האימב הניקיהתעב היה לבא סממ
 ילעשל׳יקלאה ןויא סש ישא *ת לכיהב בכלש לאלמשל הבכי'רט*יקלא ינל בלתכה ימא ןכל'בה*חה ןמ'אמ*־יפ לז סבמיה
 האימב לרלאלמס לא ה איקיל היזעב לתיילעב ימללכ בכלש לאלמשל *ה לכיהב הבכי סיט םיקלא ינל אלה ךכ בלתכה

 ףא ייאלבנת יקלאה עפשה לל חי אל סלכבל סלכ םיאיבנה לכתגנידמ לעיגי הנה דעל



 גרמ^מ

 ע5ל אכנגיי יילס האלבנה לל האבס יתא בר ןמז איבנה דלמעי מימעפמ דע יקלא ןלביב אלא ןכלמ סיאה היהי סא /ןא
 זגכתה ןגנכ היהל (גנת יל לחק העעל ימאס עסילאכ האלבנה יהעיגגלש ידכנליעבט הנכה לז יא 5ילסעל ךיטיבי םימעפל
 דמה חכל אבמ ןיאש ללאמ הללדנ י^ילי הגידמל הלעי לבא לללה^ילגידמה לע דלמעי אלש ימ שיל׳ סיקלא חמ מלע יתעל

 ידלע לילא ד.כדמ ללק עמשי ליניע דגנל הממע אלל ךאלמ עייא־י ילבמל הילב טלש המדי אלל הארי אלל ל^כ תב המדמה
 תח ישלנאהעלמלשתגסליש המב סענקל לא יסלנאה ןימלעלגהנה לא הגהנתלעלמלאל לא תמלאל 'ייללכ סיניינע להעידיע
 ן״יקהב הבלשעה דימ להאלבע תלאשב ־יעשיל לעבשחמ ןנלכישעע לכב ןכל סליב יעעליהב לבא הזחמ אלל תארמעללזב
 סלבא ןיאל ךאלמ אלא סדא ארקיש ילאר ןיא םדאה הילא עיגישכ 'אזההגרדמהל הברישעע לכב לבאע^לחר עעל אלל
 רפ׳יפב לז טבתית הנמש ילדבה העביאב סיאיבנת דאש לכמ יעאלבנ הלדבנש תעדמ אלאעאזה הג־ידמל עיגהש ימ
 לא שיא רבדי רשאכ סינפב ינפ השמ לא ה רבדל יליאש בלעכב לזמינש ןהל׳ תאלבנב לנינמשעמידלי דה טהל קלזי

 לרמאבל ׳עישילשת הגרדמב יענמא טלש אלל ךאלמ יע לעאלבנ העיה אלש זלמרי סינפ לא סינפ ימאש •יחא יכ ׳ להעי
 של רע דמלע היה השמ לבאעינשה הגרדמב לילעעלפלנ תמדיעב לא תלילהעלאימב העיה אלש זלמיי שיא יבדי י&אכ
 רעב טלש ילב יהער לא שיא בדי ישאכ לבא הנלשארה ג־ידמב רעב אללעער ול עיגמ היה אלל לילא יבדמ ללקת עמלשל
 לקהעא עמשיל דעלמ להא לא השמ אלבבל ביעכה ימא לילא יבדמ ללקה עמלש היה דעלמ לתא לא אבל תברישעע לכבל
 לילא האב דימל סכל ה היגי המ תעמשאל לדמע רמאש בלעכה דיעה ןכל׳ סיבלרכה ינש ןיבמ ןירפכה לעמ לילא רבדמ
 ןכ הבלשעה להליאבל ה ינפל ןטפשתעא תשמ ברקיל דחפלבעלנבב ןכל׳לגל שפנל אמט היהי יכ שיא שיא הז לע הבלשעה
 למדקי אל טא ללכ תאלבנהעלנידממ הגידמ טלשל טדאה עיגיש רשפא יא םנמ^ד ^ עליבלד דחפלג־עלנב
 דליט טכח לע אלא הילש האלבנה ןיא לזיאש למכ לנינמש ליעבטהעלנלשא דהעלג־ידמ דה ןעלא־׳ לצ
 ללכ האלבנה לילע ללחעס רשפא יאעליעבטהעללעתה ראש טע המכחה5ילעמ לל טדקישעללזב יכ המלק לעבל רישעי
 לק איהש שדקה חלרעגרדמ להתמדק אלש זומיל העברא סללסב ליהעללעמ המכ לניבא בקעי לע לדמאש המ אלה הזלנ
 יה אל הזעלגזב יכ תיש די דבע;חיבב ןמטנש יפל לעאלבנל המדקש איה המכחהעלעמ אלא האלבנל סימעפלעמדלק
 ק םיאיבנה לפלחעה יכ עדעס דא רו :האלבנתעיגרדמעלחע איהש םללחב יפאל לילאעעגמ האלבנת העיה
 קזח קלבד טלילעב לשפנ קבד עש ימ שי יכ ססב עלקבדה ןיינעב סידיסחהל טיקידבהלעבקמ םעבק
 יייל לעלפעב םשגה דיילי לעללזמלבתל טא לעלבתל סא לנלברכ סללעה ילליהב ללעפלעלנלילעהעלחכה לילא לעמשי ד^ל
 סייעבטה םירבדב אבמנש למכש דע עשילאל להילאכ טיעמת היחיל הטמל שאה דירלילעמקעה דילליל םיללחה אפיי)
 לכעליל רירה יבלמה חכה לילאמ רדלעעי דשלבה לכלא לדיבח קא׳ארישכ לא עטק טשלבמ אלהש רבדב דאה רעשי שאבש
 לעמשי עאזה הכזת שפנה ןכ יילכה חעמיל לאיבלהל עיזה איבלתת חכה ררלעעי לגשמה יעשי רשאכ לא׳ ןהילאמ ליכינח
 לאדבנ׳יימשגה עלחכתש למכ יכ עליעס חת לא יטמ לא לט לניברכ סללעב שדחעיל סללעב •ישא סייעבטהעלחכה הילא
 ןכ לעפב למילשהל ירבאהל סיימשגהעלחכהלררלעעידבד לע יישפנה חכהדלזגיש /ןכעל סייספנתעלחכהעא דלבעל
 ש דע ןהל לעמסי ןכ לעל דחא שיאכ ללכעלאיבמה לכס יפלעלכזהעלספנהעא לדבעי סללעב רשאעמיעבטהעלחכה
 ה דרלעעו הזב אבליכל ץדאהעעיקב לא שער לא קזחל הללדג חלד לא רטמל לט סדחעתבעאזה הכזה שפנה דייבע רשאכש
 י דע דלעשה הזמ דעליל דיסחה לא איבנהעגרדמ דלבעיש רשפאל למילשהל דימ דספההל הילתה סללעעא גיהנמה חכה
 מל םיענכנ סידבדת לכעליהל הזעללזל טיעמתעליחהלל הטמל שא דירוהל לנלברעלשעלעלנלילעה עלחכה לילא לעתשי
 לקבדב סהיעיגידמ /ןלחמהיפכיאיבנבלידיסחכליקידבבתז /ןלחעיל איבנ יעלב לא איבנ היהיש ןה לילא סידכעלשמל
 עי הזבל קלקבדב לעגרדמ דלעש יפכ יעפלמל עלעלא׳ללעב שדחיל עבטה לע דיסחה לא איבנה ללשמי ךידה הז לעל הזה
 עסלמל עיעלא סללעב שדחל ללכלישעלקכדה ןמ הגרדמל לעיגיש סדיסחה ןמ שי יכעבקמ םעבק םידיסחה לפלחעי

 ימ'יאיבנה ןמ סיל ׳ ללכ האלבנתעגרדמל לעיגה אלש יפע״א סעללח אסלד ןב אנינח דל ריאי ןב סחנפ רל לגעמה ינלחכ
 ןרב רטמה דידלהש לאלמשכ דחאעלא השעיש ימ סיל ׳ יכאלמל תירכז יגח לא הימריכ ללכ לימיבעפלמ לאעלא הסעי אלש
 ׳עללעמה לכעבשהל היקזח עאלפרל בירחנס הלפמ היעשיכ תשלש לא טינש השעיש ימ שיל ׳ םיטח ריבק ימיב לעלפעב
 ןמז םידימעמ ליה אל סהסכ לפעעסי סלכ יאיבנה ידי לע לאבס םיסנה לכ סללאל :עשילאל והילאכ רעלי השעיש שי)
 סיבד ליתש טע השמ ידי לע לאבש לא השמ השעש׳יעפלחתלעלתלאת לכ לבא ׳ללדג טעל לא לכל ימס־ילפמ לית אלל ללדנ
 5 הנס טיעב־יוא דימעהש ןמכ 'לדג ןמז ןידימעמל סימסילפמ ליתשכ סהמ ללעענ יאיבנה לכ ידי לע םיאבה לכמ רעמ
 לא זמרש רחא יכ לעללז יסנל השמ יסנ ןיב הרלעה ךלסכ ילדבתה ללא לדכזנש תמ הזלל הליל שא ילמעל סמלי ןנע דלמע)
 םינפ לא 'ינפ סיקלא לעדי רשא השמכ לארשיב דלע איבנ טק אלללרמאב לעללזעאלבנל ועאלבנ ןיב רשא סילדכהה

 לעללז עאלבנל השמעאלכנ ןיב רשא סילדבהה לא זמרש לנדאבש ךידה לעל
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 ןיילכד לענח ח־יהל ה לתלש יש/י 'וניפלמהל לעלויה לכל רמאל לניללז ישכל השמ ישנ ןיב תיש כג ילדבתה יאכל בס לנילןז
 }ידתנלה לענילרלהלל לילע\רללחה יניעל ןתלסרפ לע^ילילהל לניא לכלללידבע לכלל העיפל׳ידנמ ן׳יאכגרלתעל ימחל

 ה דלמעל סתלי קעה דלתע תדמגיהמ לניתאש המל זמלי הזל לאישי לכ יניעל השמ השע ישא ללדגה אילמת לכלל דמא
 י עריב לכ יניעל לב הליל היה3נ שאל סמלי ןכשמה לע ה ןנע יכ בלניכה ־ימאש למכ רבדמב ליהש הנש מ לכ הליל שאה
 'אלבנ (יב לדבההל הקללחה סטפש;5יס המ יפכ היגייגידמ ^ללחל האלבנה דלטעכבהב ךידה להז ׳ סהיעסמ לכב לארשי

 :ראבל לניכיש המ הזל ׳ םיאיבנה ראשמ לגקללזל השמ ־יסנ ןיבל ל/יללזל השמ

 לע האלביה^רעגהל ילכ היהי איבנ סש היהי אלשכ לנבגקבש לגרדהה לע דאה לע ללחק׳אלבנה אי קד^
 ;יגנרדהה5יל3זב ןכימ יגזילבה לע האלבנה עיג3י יבכ איבנ סש היהישכ לבא ׳ ןכלמ יגנלבה

 א כל5יכה ימא׳ האלבנה^ילעמל םהימכח םע הישפט לארשי לכ לעיגהש הדל^ ן3ימ;יעשב ל;ייאיבמגימא3ינ יכד הזל
 ש סיכפב םינפג״גרדמל לבא דבלב האלבכה^קלעמל אלל׳ שאה ךל5ימ רהב םכלהק לכ לא ה דבד׳הלאה םידבדה^יא
 הערמ גיגידמ העיה איהל יקלא דסחב אלא הילא םדאה עיגיש רשפא יאת האלבנהעלגרדממ הנלרחאה הג־־ידמה איה 0
 ה רבד'ינפב טפ הילע ןעמעעשב לאישי לכעג־ידמב כג רמאנל ׳טפ לא םינפ השמ לא ה רבדל לילע בלעכה ימא

 םיגבלבל רמיחב השק הדלבעב םילגילמ יינממ לאביש ילגד ףלאעלאמ שש יכ יאלבמ אלהל׳ שאה ךלעמ יהב םכמע
 ןנעה בעב ךילא אב יכגא הנה לילא םשה ימא העימ עלענמאב הילא לעיגה כפעיל לזכ הללדנ הגידמל ןימאי ליה אל
 ל םיגפב םינפעגידמ׳איהש הללדג הגידמק ךלעללגהלל ךילא אבל הבלי ינא מללכ ךמע ייבדב םעה עמשי ילבעב
 ירבדב םעה עמשי ילבעב השלע ינא הז לכל הילא ילאי ךניאל ןנעה בע איקנה ימיחהעלדיכעל יבועב העאש יפעיא

 ימא הנלמע םלשעייאדעללזב לילא יבדמ ללק ץיקהב םדא עמשיש אוהל ישפאש ההלבנ יעלית הגידמה איה לזל ׳ ךמע
 קלעשיש^ ידכ הזל השמעלעכמאבל יהלא דסחב הטא ועיגהל ׳ םיאלי םכניא הנלמעל םיעתלש םעא םירבד לוק בועכה
 ב לכ ימ יכ רמלאל הילע ןעמ רחא ןיהמע ליה הז לעש םדאה לא האלבנהעעגהעלישפאב יקפלסמ ליהש קפסה םבלמ
 אלהה ליה דע םדאה לא האמנהעעגהעלישפאב םיקפלסמ ליה לארשיש האריש ע1 םייח םיקלא לוק עמש רשא דשב
 יחאל 'לגל ללק םע עמשה מא כעל לללככ םעל העעגה לע אלא דחא שיאל האלבנהעעגה לע המע היה אל השמ לב א "
 מ לעלאבש האריש יחל םדאהעא טיהלא יבדי יכ לניאד הזה סלית בלענה רמא תעעגהעלרשפאב לדלה אלהה דמעמה
 ימ׳יחיבנה ינב לכב היה אל יכעיגידהה ללא עללזב עשילאל להינאמ האובנה העיגה ןכל הזה קפסה םבלמ רסלה דמעמ
 רמאנ והילאעא עחקל םשה הגרשכ ירהש להילאעאעדשל עשילא אביש םדוק ונממ רלמללו להילאעאעישל םדק אלש
 'לכמ רעוי הלמג הגידמל עיגה להילאעלענמאבו ךי3יחע איבנל חשמע הללחמ לבאמ טפש ןב עשילאעאל בילחב לל
 ינפכ עשלהי ינפל המח ינפכ השמ ינפ הזה ןינעה דואיכב לחאש דע השמעלעבמאב עיגהש הגידמל עיגה עשוהי ןכל
 עיגיש יוחד היה אל ומנע דנמ עשוהי מללכ המילכ העואל הל דאו השלב העלאל הל ילא לרתא ילדה לעלאבש םינקז הנבל
 עשלהיל חריל ־דאהיקללחש המחה׳גידמב השמ היה הזללגישהש המגישהש אלה השמ׳לענמאב אלא הילא עיגהש הגרדמל

 ילאר היה אל יכ המילכ העואלל השיב העלאל הל ילא 'מא הזלל המנעמ דןא הל ןיאל׳משהמ רלא׳צבקמש הנבלה 'גידמב
 ויה אלש יפע ח׳יגקז׳יעבשה לע השמעלעינמאב׳אלבכה ללח היה׳רדה הז לעל העימ דנמ אלא למנעמ האלבנל עשלהי

 א ימללכ םהילע יעמשל ךילע דשא חליה ןמ יעלנאל םש ךמע יערבדל יעדייל בלעכה ימא סמנע דנמ הילא םי־לאד
 בישה הנתמב םיאבגעמ דדימל דדלא השמ לא עשלהי רמאשכ יכ אנמע הזלל םמנע דנמ ךכל סיילאי ליה אלש פע׳א
 מאבל יחלר דנמ םהילע הלח הלכ עאזה האלבנה יכ רובעב ללכ הזב אנקל ךל יואר ןיא רמולכ יל העא אנקמה תשמ
 יעלענמאב אלל םהילע לחליעא׳ת ןעי יכ יעללזב האלבנל םיילארומנע דנמ'יאיבנ ליתי׳ת םע לכ ןעי ימל יעלענמאבל
 יכ ךרדה תז לע אלה הזה רבדב יענמאה ךילכ ןיינעל:יענמא יעלבת םתילע לוחל םיילארליתי םמנע דנמ םהש אלא

 ידי לע אלהה סלקמה ייאיל ךישח םיקמ לא ץלנטת ךפהעיעשטללמה האימכ ריהב ךז ^יגכ שמשה ץלנטעאכתמש למכ
 ילחר יעלבה לע ונממ ךפהעי םלשה איבנה לע דיישכ יהלאה עפשה ךכ הז םדוק ייאמ היה אלש המ אוההעלכפהעהה

 'לחיש חויה היהיעלכפהעהה זזב ףאל אבנעיל ךכל ןכלמ יעלב לא םלש יעלבה לע ייאלבנה חלית ללחיש לא הבס הז היהל
 עמלאב האלבנה אנמעש הבסה העיהעאזש יעעד :ןכלת טיאש ימ לע ללחיש הממ ללדג קלמ יעליה לע
 הניכשה העיהש עלחללהל ןליאה דנמ יכ הזל *לניאה ןמ העללזמ לא־ישי ן׳יאבל עומלאה ןמ העלוזת לאישי
 הנכת לב אנמעש שיאה לע ייאלבכת חניה תילש היהל ךפהעמה שמשה ץלנינ למדכ יהלאה תליה ךפהעמ היה לילע הילש

 לאנתיש שיאה אלהל ןליאב אלהש המ ןלימדב הת
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 }לל זייהש ליידחכ בכלס ?דיס ל^ימש עאלבנב הז היהש למכעמאב עייבהגחלחללב סיבלגרכת הילכיה גחלעד לב לאבמיש

 היה אלש איילקה ימ עדמ הדי אל ימבע אלהל הלישב סש זא היהש ןלדאה לע ישא עיפכה לעמ האלבנה ללק לילא האבל
 דע ילע לא^יכלל לעטממ סק היההזללהאלבנה האימב הניקיהניעב ללק עמשיש האלבנל ילאר לעמה למבעב יעשמ
 איבנ עללזב ךידה הז לע אבה עפשה הז סללאל רענל אילק ה יכ ילע ןביל בלעכ ה ימאש למכ למנעמ הז ןיבה ילעש
 לבקמה עליהב אלא הזה יקלאהעפשה ללחי אל יכ עבק ןכלמלמכעמ היהיש מללכ לבקמב הנכה ךייביעבמא היהיש

 עיגע איבנעלעבמאבעעגמההאלבנה לבאל־ לילע ללחיש עפשהעגידמ היהע לענכה יפכל הנכהה ןמ העלדי הגידמפ
 אל העיגהש למכ הילא ןכלמ לניאש ימ לע לא הילע ןעמעעשב לארשיל העיגהש למכ האלבנל ילאר לניאש ימ לע 'יפא
 ל ןרהא סע השמ לא סשה איק הז ילבעבל ׳ תעש הגילאב הילא סינכלמ ליה אלש יפע א השמעלעבליאב סיימל ןיהאל
 העלאב הילא סינכלמ ליה אל האלבנל סיילאר ליהש יפע ח יכ סהילע ייאלבנה חלרה השמעלעבמאב ללחיש ידכ סיימל
 ילאדל :סיימל ןרהא סע השמעא סשה איק המל םימכחה ןמ הברה לב לכלבנ יבד אלה יכ הז ןבהל ׳ העש
 א לעללז לע אלהה לבקמה ןמ עיפשהל קיפסי אל ןכלמ יעלב לא ילאי יעלבה לע איבנ ידי לע האלבנה אבמהש עדעש
 איבנ די לע יפא האלבנה אבמעש רשפא היה אל ןמאה ידענש יתא ןכ סגל ׳ המלאבעלחללהל ןלראה אנמהב אלא
 ןליאה זנגנ יבכל הילא ןכלמ היה אלש יפל הימרי עלענמאב תיינ ןב ךליבל האלבנה העיגה אל הזלל ׳ ןכלמ יעלבה לע
 סעללזל םהמ העיגה אל סללאל* ךליבמ יעמ הילא ינכימ מהל לאקזחיל הימרי עא לאיס יפל יכאלמל הייכז יגחל העיגהל
 ל היארל * ןליא סש היה אלש יחא סעללזל םהמ ילבעיש קיפסמ םהל עיגהש עפשה היה אלל ןליאה ןליזב ליה אלש יפל
 ש יפל האלבנ סש היה אל ןכ פע חל ןלשאדעיבבמ רעלי האלבנל סיילאיל השעמ ישנאל סיד־סח ליה ינסעיבב יכ יביל
 רבד היה היה לזיא לאישי ץראב לילא העיגה יבבש יפל ץיאל הבלחב לקזחיל האלבנה העיגהש המל־ןלדא םש היה אלש

 :היה יבכש היה ןאמ יבכ יהנ לע םידשכ ץיאב ןהכה יזלב ןב לאקזחיל 'ה

 ייסיא סייטיפ םיניינע ידסללעלדיגיעה דיגהל ידכ הניא םדאת ןימב תאלבנה עלאיבמ רקע בי'קר|)
 ןימה לא הללכב המלאה עיגהל ידכ לבא ׳ םיבכלכב סדלחהל םימסוקה ידי לע הז עדלליש למכ
 עחס יכדיךלהשמלאהימאיללימא״עלכרבעכסמב ןידמלע ןיאקיפבלזילהליאיביבדהזל 'ישלגאהעלמלשהלא
 הנה ׳ יל המל המא לאטחלארשיש לישכע לארשי ליבסב אלא הללדג יעענ םללכ ךעללדגמ די הבקה לל ימא רמע
 ערלעב לימא ןכל ׳ הימייקד הילעה ללבקש ידכ לאישי ליבשב אלא היה אל איהה הגרדמה לא השמ עיגה יכ׳יפב ל־יחיב
 ס סימכחהעבק לימא הז ילבעבל ׳ לל המיג לאישיעילכז לאיש ינב לא השמ לא ה הלב ישא עלבמה הלא בליכ םינהכ
 ןלביב סלאעפ לילע לח ייסנ ןיינע היה לבא יריסע׳יפב לנבעכשעלגרדהה לע היה אל השמל האלבנה עעגהעלחעהס
 עילכעה לא הללכב המלאה לא ישינאה ןימה עיגהל ידב איהה הללדגה הגידמה לא ילאר אלל ןכלמ יעלב לעליה םע יקלא
 לבנתעעגהב ךילב ןיא עיגמ הזהעילכחה ןיא סא מללכ יל המל המא לאטח לאישיס לישכע םשה לל ימא הזלל ישלנאה
 לחיכלה המלקלעבל יישעל ילבג םכח לע אלא הילש האלבנה ןיא ידהגס בסמב לזיאשכיכ אבמע הזלל איבנל האלפנה
 הש השמב לאבמנש סידאעה לב לאבמיש ילאר המלאהעמלשהב אלא לייא איבכל האלבנה עעגהס המל *כ ׳ השממ לעלא
 ל לאבמי אל סאל המואה יניעב רדלהמל לבוקמ היהיש ידכ המלק לעב םקמ דחא היה הזללעילכעה הזל לעאלבנ המיסש

 דע לנינמ המל םעטה ךל דאבעי הזמל • לילא האלבנהעעגהב תלעומ זי^ זימלאה מלעימל סהס סידאעה ללא איבנל
 הא לבנה אלה רקעה היהיש ךפהב ןינעת היהיש ילאר היה יבכ יכ ינממ <)עעסמ שריש האלבגהל רקע סימשה ןמ הייע
 םישנאה לעדי הדי לעש ידכ ישונאה ןימה לא האלבנה מעגה העיה םאש אלא־ ינממ -יןעעסמ שד^ש סילישיה ןמ הרעל
 העלחעב בשחיש למכ ייטיפ ןינע לע םיעפמלעלעלא הדי לע ישדחעיס ידכ לא סללעב סישלחעמה םיישיאה סייבדה
 ללמ לא םישנאה רישיהל ידכ אלה האלפנה אנמה לא איבמה ח־יכההש לנראיבש יחא לבא ־השקיש הממ הז היה הבשחמה
 'רישעב ישונאהמילכמה סדאהגישד סיבדנ ימלפהמ ישה לבא םיבינה סייבדה הדי לע לעדליש ידכעיחבנה החלבהה
 םדאה ןימלעיקלא הרשיה הדי לע עיגעש ידכ אלה האיבנה אבמהעילכמש רחא יכ השקיש הממ זיז ןיאעלללעפה ןעלא
 ןמ הילעל <!ןעמסמ שילש האיבנה לנמס הזלו האלפנה אבמה לא איבמה חיכהה אלזש יפל דקע םימז-יה ןמ ה־ךע איהש
 ס האינ היהס יפע א שנלעהל יכשה ןמ ^עעסמ שיש החגשהה לנינמש אלה למבעב הזה םעטוימו ׳ סימש־ה
 סאש אלא ׳ הנתמ ׳גלעעסת שנלעהל יכסה היהיש ילאי שנלעתל רכשה לאעמדלק החגשההש יחאש ךפהב אלה ןיינעהש
 ^עעסת שיש שנלעהל יכשה הנמיש ילאר היה םנימ ילמשל חלה ראשב איהש ך ידה לע ישנא ת יטיפב החגשהה העיה

 ןימק ינמשל ח בק ינימב איהש החגשהה ךרד לע ישישב לא ייקעבעינמנה החגשהה העיה אלש ילבעב לבא הנלית
 הנוילעה המכחה ילזגעש המ יפכ אבבל הזה סללעב לישעת יטיפ לכב ויללעמ ייפנל ליכידכ שיאלעעל לבא דבלב

 החגשהה ןימכ הניא שנלעלל יכשל אלהש החגשהה ןימש יפל׳ לגממ עעסמ שדש החגשההל יקע שנלעקל׳כשה ונמש הזל
 םישיש לנמנ המל׳ייקעה ןת יפעעסמק'ישישה לכב ןיבע ךידה הז לעל דבלב ןימה ילמסל איהש חלה ינימב הולהה

 ז םימשה ןמ תיע לא עבטב עמדלק איהש האמנה ומכ סייקעה לא םימדוק ןעניה םע



 5יל ה^ר^ח ממש כפע השמ ידי לע הד)3רהגיניעכל3ילכ6ת^׳אןכנ המדק ירהש ןמזב ןכ סגנזימד)ק)טימשה ןמ
 נאבמנש לאלבגה לכ ןכל׳ תרעיהגקניגזינעילכעל ליה ןלכ הילע ןעמ סדלק ליהשגילאלבנת לכס יפל׳ טימשת ןמ הדלקל
 לז׳רא חדכתבעלביסה דאשל לעלפה לא סדלק3יילכ5יהס יפלל׳ תילויה סלייקעילכ^יל לית תילויה הנבינש יחא םיאיבנל

 סללעבס^דאנמנה יחבמ אלהש יסלנאת ןימה אבמנ לילבעבשעילכגזיה איהש יפל תנש םייפלא םללעל המדק הרלעהס
 םיפע3יסמ םהש לנימאש םישרשה לכב הז לע שקהל׳ תילילה םלייק דלכעכ אלהל לרלבעב לאכמנ םלכל דספההל תרתה
 !:ןלחגזי^ס ישפא המבעב גקחאהעיקלאתגקדה םא אלה ןאכב דלקחנש ילאיש הממל גי קר^ :סייקעה ןמ

 3ייתבנ תיהקס הל ביילחי לבא ^לח^יניש הל ישפא יא לא ינמזה ^לחגיהב המבעב 5יחא תמלאל
 דבמ ׳ המבעבגידה דבמ םאל לבקמה דבמ םאל ןעלנה דבמ םא הזל תנ;קס5יס5ייתלאהגקדל ישפא יאש הארי יככל
 בר לכפה היהיש לא לנלבר הנעשיל דחא יכל סעפ הבריש ייילבי אל ן;ילנת אלהש ישה לבא םיברנה םידכדת יכ ןג׳ילנה
 שי המל ןכ םאלעיחא םעפ ללעה לינפל ילבד תיהר םעפ דשלית)יי לאה הבריש רשפא יא יכערחא םעפ לינפל ילבד
 ךשמהב תנ^שע הז המל המבעב5יחא5ילבקמההמלאתש דחא יכ לבקמה דבמ םאל ׳ ה^יללזב גייהלאהעדה לאה הנשי
 יפכ ןקזהגזינהנהל דלחבהניגתנהלדלחבה;יגתכהל;יפלח;ימדענב3ילאידבהעגהנהשלמכיכמללרשפאיאיכ ןמזה
 ^א יכ ׳ םינמזהגילנעשה יפכעייגקדת הגהנהה הנעשקש ילאר ןכ הנקזה לאל^יליחבה לאגילדליה ןמ םינמזתגזילנגישה
 גילנגלסהה לב ריילבי אלש ינידמ קבקב הז קדבי אל תרכהב ליןללגיע קלנגישה יפכ לגלגהנה נגישגלס דחא שיאב קדבי םא
 יינש גידה לבקגיש ריילבי אלגיללש ליגילגיע לכ טיסגיגיייגידה מכסתה יכ הנקזה לאל תחבה לאגיתליה ןמ הנגישיש הזה
 יינע דלייב םדאה ינבל עידלהל אלה גייתלאה הרלגיב ןללכמהש רחא יכ ׳ המבעבגידה דגמ םאל • הזב לבקמה דבמ
 םהב ללפיש ישפא יא ;יליגימאהגיגעדת יכ ןמז םלשב לגילנגישה רייגיש תממ הז ןיא גילייגימאגללעדל םיילכש םיניינע
 אגי רבכש המב רשפא יאש למכגידחא םעפעמא שללש לאגיליטשהל םעפגימאגרדתאת היהיש רשפא יא יכ׳ ללכ ילנס
 גייהלאה עדב רנש ללפיש רשפא יאש יאלבמ אלה ןכ לעל׳ ןכ אגמנ אלשל היה אלש מאנש לעלפב אגמנלגילאיבמת לא
 ס אלש בירחמ לנניאש אגמנגיעדה הז ןיילעי רשאכש אלא :לבקמה דגמ אלל ןגילנה דבמ אלל תמבעבגידה דבמ א5
 רנש תב ללפיש שפא יבכ ןגילנת אלל ןמבעבעלעדת לנעשי אל םא >^א יכ הזל־ למבעב דחא םעל׳יהלאהגידהלגיסגי
 עלפהגיללעפנגישע לבקמה לכה לנלישה יפלל ילבקמתגינכתיפכלגיללעפ לעפיש לעלפ לכ׳למלשמש יפל בקמה דבמ
 הללחה לא להלגי אלש ללבא עלשמ ןמז דע הללחה לאגהנה ןגיי פליהס למכ יכ לעלפה קחב ילנש בייחי אל הזל קפה ילב
 הללחל ןיאל רי^רזיש המ ילסאיל יתאש ?מ ייקיל לקגהנה אפליה הנשי ליילחמ הללחה יבכ קזחגינש אלהה ןמזה עיגישכל
 אלש דמלל אפלדה קחב ןליסח בייחיש הממ אלל תננשאיה אפלדהגינללכ קחב ילנס בייחיש תממ הז ןיא יכ הזמ אילפהל
 הללחה גהנ;ייש ילאיש ןמזה עדי יבכ הנלשאדת הגהנהה ןענשכ אפלית יכ םינמזה לכלג־קפסמ הגהנה תלחגיב ןגיכ
 ןמזה הללחה עבטמ יעשש המ יפכ איהה הגהנתה הנגישגיש ילאיה ןמזה עדי הללחה לא להלג אלש יפ לע ^אל היפ לע
 מל ילאר היהש לא הללחה עבט ןקגיל לגינללכ הגי׳יה הנלשאיה הגהנהבלגילאירבת לא יללחה ןמ הנ^קשיש ידכ לל ךירבס
 הל המלא הנשיאלהה ןמזה עיגהבל נלשאדק הגהנהה הניכהש הנכהה דחא אבל הילאדתמינשה הגהנהה לבקל ןכלמג
 הרלמ הלחגיב ןגיג אל סא ישה קחב ןלדסח לנניא ךרדה הז לע ןכ׳ תלחגיב ללבא העלדיל קנללכמ המיתמיחא הגהנהל
 'יפסיש לגימכח הרעשש ןמזת דע קיפסמ איהה תגהנתהש עדי תרלגיה ןמלנשכ אלה יכ הזל םינמזה לכלגיקפסמ הגהנהל
 סה הגהנהב הלבי ןמזה עיגישכל םדאל להלג אלש פע אמינשה הג זנהה ללבקיש לא םעכט ןקגילל םילבקמה ןיכהל
 לדה קחב ןליסח היהיש למכל׳ הלחמב ללבא ידלסמ היה ךכ הנלשארה הגהנהה ךפה םייבד הב שי םא ^אלמיגשה
 לא ללדגי רשא דע םידש יקנליל םידליהל יללחהמ םימקה לא ןייהל רשבהל םחלכ םיקזחתמלבלזמה גמל הלביש אפלדה
 ממל םינמזה לכב הלשמחא הגהנה ןמיש הדלמה ןמלבקחב ןלרסח היהי ןכ׳ םיקזחהמלנלזמה ללבסל םעבט קזחמי
 הלעי הקדמחא הגהנהב ללג־ריש רחאל םילבקמהמככהמלכמשה יפכהגילא תנשיש ילאר לבא םילגדמלל םיליחגימל
 םידאר ןניאש יפ לע >>ןאש םיקזחה מלנלזמהל ןייהל ישבהל םחלכ םעבט יפכ םתלמלאמ הקזח דמלי הגהנהל םמלא
 רחא םהילא םינטקה מלגשל ילאר טעמ טעמ לב ללג־ילהש רחאל׳סעבט יפל םיללדגה לאמלאנל ילאר ןלזמ םה םינטקל
 י רחאל טעמ טעמ דלמלב לגיליש דע הנבהה לק רבדב הלחמב להליגריש דימלמה םע דמלמה השעיש למכ׳ ללדגיש
 ס ילאר ןיא יכ ־ימלא ליאי םאל׳ לגדלהש םדלקל תלמל גילחמכ הילא ילאר היה אלש הקלמעל הקזח הגרדמל למנא קליעי
 ת מלאזגל המדי הז הנה ׳ םינמזה לבב הלש ןקז דעל רענמ םישנאה לכלמלללכ הגהנה ממ^ ^לש ססה די יבקמס

 מלמלס דמלי היה הזל שקעל למפנ םהב ןיא למדלבע דיבעל סימלד סיקתב םישנאה לכ םשה ארב אל המל לאלשה
 היהש רלראנ אלש למכל־גה רעאמממ בל פב לב אבליכל הז לע סבמרהמכס למכ לניא הז יכ לילא



 'ג רמאמ

 *רתגל ילחר ןיא ןכ זילאיג^מה עבט לע קללתי הזש יפל סשה חבשל לכש ילעב סייח ילעב? לכ איבל סשל למלס היתמ

 סיינרל^ר? סימכחה לכמ סכסלמה יבד? יכ׳יעבטהגהכמה לע אלשל סג ךידב סייבדה לכ לבלייס סשל חבש היהיש
 יס הת יפל אלא הגה לגייבד ןיא לנחגאל לגיללז ־יספא יאש לתנ חיכהל אלא להגשי אלשל ססה יניעב יקי עבטהש אוה
 לע סיקללח סדימ^יתגללאלפגל סיסג שדחי לאהש תללי קללחל הבליהל יירל;יה ןליעה להג^יס הת יפל סקהה להבייחיס
 א ךכש סייביאה לכל זזב לבי סגתא לכל סייח סס איהשל סע סס הרל5יהש ליתאס לזיל- מיבגילסדה^ילאיגתה עבט
 היה/ס יליא אללבא׳אפית לישב לכלל גש׳לכל סיעית יכבל ןי־יקיע סלכ בלל אתגללת ןיעל עיילליק הילגק ייבד תתא

 :הז יחא אבה יפב יאבגלי לגייבד;י^יליאל סיגמזה לכב אלל ^טלל סיסכלל סיסנאה לכל הלש

 ת גייהגזישת ליהש ךידה הז/יגנהלנ ןגקלא אבמג סללעב ליהסגזיליהלאה^ילנמה ןיינע לנשפח דשאכ 'די קר1)
 לגהנש גלללבמגיכקב׳לסאיה סדא הלטבנ הלחגיב יכ הזל׳ ילסאה לא ךז׳הה ןתל יגזיהת לא ילסאזת
 ל רי^ אל הלחניב יכ ןלשאיה םדאל ילסא תיהש סייח ילעבה^יליכא דיןיה חנלל חנ דע לח^לבק יפל סישנאה ןהב
 פ לע רשא ערז ערלז בשע לכגיא סכל י;י3קג הנח לעכה ־יתא דבלב סיחתכה^יליכא אלא סייק ילעבהגקליכא סדאל
 לכ תא חנל סייח ילעבה^יליכא יןןיה ךכ חאל'הלכחל היהי סבל ערז ערלז ץע ייפ לב ישא ץעה לכ ;יאל ץיאה לכ ינפ
 בת יגן־׳סלה סה־יבאלל׳ יחה ןת יבאגקלבת לל ףיסלהל׳ לכגיא סכל יתיניג בשע קריכ הלכאל היהי סכל יח אלה ישא שתי
 בל ליסאנ סייבד סהל ריץיהל חנ ינבלגילרקלמ ליהגזילידעגקנק דסאלעלבד^נליחא^ילבת ׳ןיסלה השתלל׳הליתהגחלנמ
 יחה ןת רכא סלשת הילע גרהנ חנ ןבל^סכרפת איה ןיתעש פעת׳יסילעךןרלמ הטחשנש דחאל המהבה יכ חנ ינבל
 תגזיאה^^ליהתנ ןבל׳לאדשיב ןכ קאשהתהטלרפתלסמ^ילחפלעיפאללזגהלעגרהנחנ ןב זכל״המהבת;יןת3ישדע

 ןיד לב לסע אלל לזלג סכש ;יא לא-^י הנירה סכש ילעב לכ לבייחקנ הז ינפתל מלע גרהנ לדיב החלמ לניאל לזמ תיבח
 א לזמ הלנדגל'הילע גיהכ לארשיל רלטפ תבאת יקלחא לע אבס חנ ןב ןכל ־ סיטפיס רעסב לז סבלירה ב;יכ0 הת יפל
 בס השת יתיב׳יפאל תללכגילבאה יתיב הבלחא התיהס פע'א ךיקלא׳ה אנש דשא הבבת ךל סךך5י אל לע רפסב ל־יתא
 'יעבראהגזינסב באלת׳לבדעב הז רסאנל לאישי יטבש ביל לבנת בי טיקהל דהה עחגי חבזת הנב היל/י ןזית עעסבס

 .ל 5יל^יעל לאה תבע *קד היהש רלד׳יפאס ש־רלפת ירה הבבת סש ליחשת רסא לאלייב לאה יכנא ססה לל רמא בקער

 להס לללידעהגיבק ידהל לזר^עד יפל באלת;רלבדעב סהל רסאנ ינ־ס דזב השת יתיב ילמג ד;ללת היזל ססה דלבכל
 ךליהה לא דלסאה ןת הנחלשת הגקהעיהלאתגידהש תיליס התת זז לכל ס3ילא רלסאי יפב׳וליכה אבתנ חנ ינבל לךלייזש
 השת אבשתל השמ אבש דע סהדכאל חנל סדאב ןיינעה הזגהלנ היה ןכל סינתזה ;ילנג^סה יעכ רלשאת לא ר^יתה ןתל
 .'ירקעה ןמ דחא סש בע הגיבקת אלל הלכ אל סללעל עינ;הסנ אלש לז סבתיה תעדו :גיינ^סנ אל הנה דע
 לת רלסאה ןתגזילנעשת השת דע ליהס מהלאה;יגתה לנ^במש-יחאל־ הנעס^י א לל הדלקה חסלנע אלס

 אל הרוקכ ד:זנס הת לא הזה ךיעכ ב־יה ךמסל ׳ דבלב הסתק־ילקל יטיפ ךיע זז היהי ריסאה לא רקתה ןתל דקתק
 עתגל אלל מלע ^יסלהל ־יספא יא סלסהל הלשה רבדהש יפל הרלתה ייפסב סעטה יאבו ׳ לנתת ערנק אלל גילע ףסלק

 התיתק ה קדלק ליתאב בוקכה הילע דיעהש לתכ התיתת הייקה הקיהס יפלל אלהה קלתלשתל יללשה דסבי אלש לגממ
 אני ןכיהמ ללדג ןליע ןיכייב הזב לידבדל ׳סיברקללדקמב ןיינעה הזב לירבד ^ילק לזז קיז סלשב הנקסקס רשפא יא
 שי ןידל סאל ־ קלפי׳ינפ רכסב הקלא לבקנ אלה הלפק סא דאת ךרעה ךיי הזה שרשהס יפע׳א יכ הזה סיסה לז יבדל לל
 שע קנלכק לעאלאה־דקהקגןתללכלעריהזהלאבאל לנתתערגקאלללילע ^סלקאלהיוקב יתאנש התיכתבלסק

 פ הלבמהקיישע -יאלקכ ןלעיג לאקיפסלקקלסעל זע תפלעמ דלתלנ אלל ליבלת הדבנ אלש ריזזהל אפלדכלביקייסע
 זע ןיינע לע דיזזת בלקכת *יליא האי סיפב ימאנ ךכ לעש חיכלמ׳יקלספה ןיינעל יסל הלדגה הזש סיכסלח לניקמהב
 ןפל ינפת סדתסה ייחא סהייחא שקנק ןפ ךל ימשה 7כפמ סקלאקשרל אכ הקא ישא סימהקא ךיהלא הקייכי יכ
 קבעלק לכ יכ ךיהלא׳הל ןכ השעק אל ׳ ינא סג ןכ הסעאל סהיהלאקא הלאה רגה תכעי הביא יתאל סהיהלאל סלידק
 קא הונת יכנא ישא יכדה לכקא ׳ סהיהלאל סאב לפיסי סהיקלנבקאל סתינבקא סג יכ סהי.רלאל לסע אנש רסא ה
 רתסה יתאי ךיא דאמ הימקת •יבד אלה סיביקכה טשפל'לנתמ ערנק אלל מלע ^סלק אלקלש־על קיתשק יקלא סכקא
 קשירד תלק המלל סתייחא סקני לינפת סידתסנ סקלא תאריש ינפת יכל ׳ ךינפמ סדמסת י־יחא סתייחא שקנק ןפ ךל
 סלסב זעת יכיד יזיא סדאת הקפקי אלש ב^כה ששחש יפל יכ אלה ךכ קלספת יפ לבא ׳ ךינפמ סדתשה ירתא סתיתלא

 תלבעב הקלא ןתבלע ליתש ימעב היה זע תבלע דימשהל ישה תיבש תת יכ רתיללקיועטל סדא אבי יללא יכרתא דב
 אקא סהב ןידכלע ליהס ןההקתלבעה יכרד סמדק אתש זע ידבלעקא הקא דיתשקש רחב ב״אל ^לקץלאדהקמככנה
 ב ן גימובעק ןקלאבססהקאללפעללןכקלסעלבלשזיקל סהיהלא



 ג רמאמ

 3דא הלאה סדגה לדבעי הכיא יתאל סהיהלאל סל־ידע ןפל ימאס להמ ׳ ססה לא תלדגה הזס בסלח ךעליתבעלדלכעה
 סתיהלאל לשע ישא העבעלע לכ יכ סעטהיאכל ךיהלא הל ןכהשע^זי אל ׳ סשל ימילכ ינא סנ ןכ הסע אל סהיהלא
 אמנ סהס ינפת לבא ל;יללזל זניי^ ח^עי אלש סהב אנקגקנש ינפת היתעלדמע זגילא יסאס התש׳לסחגי אל תללכ
 תלדגה הז לבסזמ סהל סהיתלאל סאב לפרסי סהיעלנב!^ סהינבעא סג יכ הזל היארל לינפל הבעלגמ ליניעבגללסאתנ
 3ימנע)י סתב לזיאס לתכ תלילח׳ישנאהעגידהב תלבי אלל סללעןיןיחסהב ססה קפחי אל יכ לינפל הבעלע סהל ססל
 אלל יגידבד אלליגיילב אל ישא סאב סהי^דנבגיאל סהינבעא ^מסלגקפל5יה3ילתב3יא לנבל היתיי יתאס הת לע קפ
 תללעל להלעיל ליגיחת ךללתי יסא ילכבה לנב3יא חקר יגקכד באלת ךלת עסית לש לכב הז ינקילב אל יסא יבל לע הנילע
 ךלת עסיתל יכ הז ילאיבל ׳ סהיבא ןב קחבי הז יבל לע הנילע אלל ׳ ידעלגה זיזיפי לס לליב לז נמיכד אלל ׳ התלחה לע
 הס לארסי ללכת היהס ידעלגה חניפיל ׳ ינידב אל ןלסל לילע יתא הזל> לאיסיל הלבש לתכ גילנביקב ללכ הלב אל באלת
 להלבש פע'א סהיבאללללכ לניבת הללע הסעיס ססת לילא יבד אלס תללכ יעיכד אלללילע תאנילנביקב הללבת היהס
 הנילע אל לרליא תזלל לעלפב לנבייקיס ניי לנינללכ הנייה אל תת תללעל לכב קחביניאניללעתל לילא יכדלנילכבדקנילשעל
 חני אל בלמכה יתאי ןכ לעלניי לילא הבינ יכדהתנילנביקה לייישע ןיאש לזד לראיכ הנה סהיבא ןב קתבי הז יבל לע
 לבדכ ןניאש יד אל סההנילדלבעה יכ ןהיהלאל זע ידבלע ישלעסניתלבע ןלילא לינפל ךנילסעב ססהניא לדגל בלשתלי

 ל שאב לפיסי סהינילנבניאל סהינב^ סג יכ ןהיתלאל לסע אנש רסא תניבעלני לכ יכ לינפל גילבעלני ןה לבא לינפל
 (לדלישני לנילא ס^ הלבת יכנא •ישא יכלה לכניא יתאלניי ליכפל תדלבעה תיהני ךיא יאבל ןיינעה סייסל׳ סהיהלאל
 יאסילניא׳לללבעה ראלניב סג לבא סהב המב אלשלדלבע השעי אלש יד אלש תללכ לנתת עיגני אלל לילע סלני אל מעל
 ת סע לברענינסניחא הנניתב ןיננינה לרתא ןאכת ייפסב הילנס איה ןכל האד סיפב לז סבתדה הסייפ ןכל ^יסלתל
 לע ןיפיסלת׳יאש ןינתדחאבדלכמסתך!זיבסמנתתלכלידפסב'אכתלדתל*לעללכלחאכניתבלנניי*חאתכניתב ןיננינה

 ניכיב ךרבל חניפ סאש ןינת ׳ לנתת עיגגי אל לני ןהת ןיניחלפ ןיאש ןינת מלע ^יסלני אל לני ניליביבת לעל בלללה
 הזל לילע >^יסלני אל יבד לליפא רבדה לע סכילע ^סלי סכיעלבא יקלא ה •יתלא ךיבל יעחעפל ליאלה יתאי אל סיגתכ

 עב עלפסלט סתח ןלגכ סכעא הלבת יכנא יסא יכדה לע לפיסלע אל לע ןנחעאל סרעב לז ישיל לנבעכס לתכ סילפת^
 דיהזת בלעכה היה סאש לייבדל השקי דלעל לז סבתיה בעכס תתל היאר ןאכת ןיא כ אל ׳ לנתת עיגע אל ןכל ןילפעע
 דב יכל הסעע לא בסכ הילניה ןת יבד דלקעל ןינעת דב לרלרא ךיא לנתת עלרע אלסלעללבתה ןינת לע ^יסלהל אלש
 תיאר סלס האלי יניא יבד ^לס לילע ^יסיע אל לע יבע 'ידיל ןיבליע ןקעס תתלש ןכל ׳ לנתת לעיגע אל לע קיבלע
 נבה היהע סא ג^אס דלע רתלאל׳ לז אלה בעכס לתכ ללכ תסת ערלעל סיס הז היהיש לא סבתיה איבתש סיקלספה ןמ
 ריהזי אלילעכה יכ סללעל הכעסת אלל הילעה חסלנע אלש לא ללכ לי־יבדל היאר סשת ןיא לז אלה בעכש לתכ סיקלספה
 ח רלזגעסכ ערלג לא ^יסלתניי אלה היהי אלש ענומה תת לבאנילבתה לע לנעעדת עיגנ אלל /ןןיסלנ אל לכחנאש אלא
 לבא דיתאה יללסב קדבי סנתא הז תנת סללעלילנתת עליגל אלל לילע ^יסמל ןיא תלסה רכדתש ינפת סאלעי לעתכח
 סחלה אלה רלחבה לא הלסתל בלחה אלה דליה לא הלשה ןלזתה יכ 'ילבקתהענכה יפכ הנעסיס •יספא דככ יסקהה יללסה
 בל חנל רעלהל סדאל יסאנש דסבה ילסא הנעשנס לתכ סינתזה עלנעשתב עליהלאהעלבליה לנעסי ןכל ןייהל רסבהל
 יפל סדאל רסבה רסאנ ךכלש בעכס ימ ירכדכ אלש ראבנש לתכליעלדללעלל ןיקל עראנסעלערת ללקלק ינפת לינבל

 'בדה היה סאש לכיא הזל חבה ןת סיבר סינית ללכיש דספא היה יסבעליכא סדאל ריעת היה סאל סדח סללעה היהש
 סדאת יקלי ליתש סהיסכל לינכ הסלשל חנ סש ליתל סיטעת !לכה ליה סתה סיתיב סגס לינבל חנל לנריליי אלס ילאר ןכ
 אלא לארסיל סעבק רלסאיל רלזחי אלס כג סתייכד יעל ילאר תיתל דסבעליכא לע סדא 'לטבנש עעב סדבל ליתש הלחל
 'לסאה לא רעתה ןתל ךמהה לא ילפאת ןח קללחב לכעסי דכד לכב לחסלני אל סא ^א נריהלאה עלעדה יכ תיאי ןאכמש

 סילבקתהענכהעלנעסה יפכ
 הש תתתסל חנל ךקלה סדאל רסאנש החס לנאבתס הזה ילנסה לא סעטה דאכנש ילאדל 'לט קר^

 לאיבהכ קק אטח תת לאשנ תפי׳לאיב הז ־יאבעיש ידכל לא־יסיל לעבק רסאנ חנל ךעלהס
 איבהס לתכ עליבנ יליאל ןאבה רחבמ איבה אלש ינעת סאל ׳ לעחנת לאל לילא ססת העש אלס הל החנת תמדאה ירעמ

 לתלתג ־יסאלכלעבמנפלעלדלהל׳תל החנת הירעמ איבהל תב חילבהל תלידאה׳דלבעבקסעענ סא הזב אטח התלבה
 ת עמע לל סלסיס לתקשהל להליכאהפכ דחאת הבלט לבקת לכש ןעלנעעדה יכ לעחנת לאל לילא ססה העס אל תתל 'ה
 ה היהעש ילאר לבא הסע אלס המ למע הסעסל לריסעהל לסיבלהס ינפלעלדלהל ביילחי אלל לנממ לבקס הבלט ה ןיעמ

 איבה אלס לע סאל׳ אטח רסא ןלע אלל הסיפע הזב לילע ןיא ךקלי האדלהה היהע אל סאל תבלטה ללבק ןיעמ האדלהה
 ץעה ידעמ



 ג רמאמ

 ל סאו^יאש כישגי סא אלה לילע בעכנש ללדג שנלעל ילאי היה אל הלעמל לגבןיכש למכ המדאה ייעמ אלא ץעה ייפמ
 ביבס ה ךאלמ הנח אל ךיאלגיתנ המל לנקחנמ לאל לבה לא העשש יחא ללאשל שי ןכל ׳ על ן׳כליעאטח חגזיפל ביטןי אל
 ו ׳ ל3יחנמ לא סשה העשש לבהב ןכ ימאנ אלל למלבכ ל^קלמדב דללילגישב רמאנ המל ןכל ׳ לשפנמלממ ליבהל ליאייל
 הנלכע דלמלל <ןא *^ששל המחגזילי־יזכא חלהעגייהב שיש המ דבלמ יכ ךרדה הז לע אלה בשחאש המ יפל הז לכ דלאי:>)
 שכ הז בל/יכה יאבש למכ שפנב/ילמישאל 7לריכעל יבלע חבהגיבקגחליכא דיללי דלע סנח סד ךיפשל םדאה לא הער
 ח סב ס^ימשנל סהב לאמשק אללמל ^לעבל המהבב סכןזילשפנ5יא לבקש^י אלל ^לסב רמא ח ב לי-ק לארשיל יסאשכ
 מאנש םדא לש לשפנממשמשמ הריבע קלספה הז לע לזיא קל בלב זילמישאל יבלע סידיללמ סהש לע^דרלהל ח יסח
 הבר םדאה לאגילאנל בלש ן׳לזמ חבהגיבק ישבש יפעא הז רלבעבל ׳ םתמשנל אלא ס/יאמשנל ירקי^ לח סב סגימשנל
 הזלל לילא הזמ ךשמיש יספאש הבלימה קזההל ערה דלבעב רשכה^ליכאב סיס הזה שעלמה בלשה לנממ ריסהל ססה
 ב סיביש סי^לאנגללנלזמ םיחמנב סדאה לא דחיסב סי^זילאנגילנלזממ הזב דסאס המ ק3יי סדאל חלה^יליכא רסא
 הליכאל סהל ן׳ענ ח בה׳אסלל עיז ערלז ן׳ע ייפ לב רסא ץעה לכל עיזהל ילארס עיז לב סיס יכד לכל הילעשהל השחכ

 לבהל זיק לדללנשכל ׳ חבמ יגלללזל סדאה ןימ *יכ סיס ;לי^יה לע ריעהל הזל ׳ עיזהל ילאיס עיז לב בשע קרי לכ
 סהמ דחא לכ בשח סיחמבה ןמ ןלזנל לכלאל קיחל הילעסל השח עילזל המדאה זידלבעב חילש היבא סדאגיא׳לאיג
 ןיאס בשלח היהש יפל המדאה^יא לבעל לנמלא לל חקל ןיק יכ לישעמ*עימ3ידכנ העיה סהמ דחא לכ ענללכל למבעל ךיד
 סדאה^הארס יחא יכ סיחמבה רחבממ ןלזנלעמהלתמדאהעא דמעל עדלי^מהב הזב אלאזיבהלעסדאלץלאעי
 ססה חבשל המדאה ייפמ החנמ איבה הזלל הזעלמ ק הזעלמכל לכל דחא תמש בשח 'תבה יאסכ סיחמבה ןמ ןלזנ
 זליחי המדאהעדלבעב סהילע לל שיש ןלרעיה בשח אל יכ חבה ןמ קיק איבה אלל׳ סיחמבה לע לל ןענש ןלרעיה צע
 המדאה ייפמ אלא איבה אלל סיחמבה חבמ אלהס ץעה ייפמ איבהל לל היהש יפלס אלא לילע קיק איבהל ילאיס לתג
 סללכל חבה לע סדאל שיש ןלדתיה בסת אלס יפל היה אשחה יקע לבא׳הלעמל לנימאש למכ אשחעלקריה ןמ דמללב
 היה לעילכע רקעש בשחל הזעלמ ןכ הזעלמכיכלעעד יפל סהילא הלס לעליה יחא חבהעגייהב ילסא לעליה כג בשחל
 ה זלרעיהש בשח לבאל ז> בה לע ןליעי סדאל שיס בסלח היה לבהל :חבכ סיחמבה ןמ ןיזנ לעליה רחא עלעסלל ללכאל
 יש בשח אל יכ לעגייהב יעלמ היהיש אל לבא לעכאלמעלסעל ליעחע סעלא סלבכיל סהילע הלשממ לל היהיש אלה הזה
 בשלח היהל ןיקענללכ לע אלה סנ מללכ 'לדלכבמ אלה סג איבה לבהל לעכה ימא הזלל הזב חבה לע ןליעי סדאל היהיס
 לע׳ליעילל סיס אלה׳עיאלהסעלרלהלליגפל ןהמ ןביקעלסעללהלבג ךילכל אל סא חבהעגייהבדלסא סדאה היהיס
 לנידמהגיהנמל סעלא העלי לעליהב סא יכ סהילע ןליעי לל ןיא סדאה לבא למעי אלהל לדבאי סלכ יכ המהבהל סלאה
 לבא׳ לייחא ךשמהלל׳יסנאה לב עלעטל ןכימ יעויל ןיקעעדמ דאמ בליקעעדה הז עליהל לבהגיהנ הזלל ׳ הזב אבליכל

 יכליס לא בליק אלהל הלבג ךייכל ןעלאגליהל לכליל סהילע הלשלימל 'תבה לע ןליעי סדאל שיס היה לבהעעדס יפל
 מ לאל לבה לא ססה העס ןהיבלחמל לנאכ עלילכבמ איבהל ןלדאהעלעמ ריכהל סייח ילעבה לע סדאה ןליעי לדי לע
 ל ןיאס בשחס יחאעמאהמ דאמ קלחי לעליהל לעחנמלל ןיק לא העס אלל ןיק עעדמעימילסה לא בתק לעליהל עדינמ
 לל ימאל ׳ לנימאש למכ ץעה ייפמ אלל המדאה ייפמ איבהס יחא ןלדאהעלעמ ייכה אלש סגל חבה לע ןליקי סדאל
 ןליעי לל ןיאל דללי סדא איפ ריע יכ ךייבדכ אלהעמא ימללכעאש בישע סא אלה ךינפ ללפנ המלל ךל היח המל סשה
 לחכבש המ איבלהלל ליסעמב בישהל חכב ןליעי סהילע לל סי לכא 'ללעה יילאל לקאבעעב לעפב חבה לעעלאסכעהל
 הסנכנ הז׳לבעכל׳עאס בישע סא אלה להזל סהילעעלאסנעה לל היהי ליסעמ ביטיי סאל ןלדאהעלעמ יכהלל לעפה לא
 הס יחא יכ לבלב ימאל חבה לע ןליעי סדאל ןיאס הנלסאיה לענללכ יחא ךשמנ לעליהב לבהעאגיהל ןיק בלב הח יק
 דחאעגייהבמ יעלי ילסא לבהעגייהב ןיאש בשחל 'חבהעאגורהל 'עלמ אלהש תאינ לעחנמ לחל לבה לה העש סשהס
 ע סשה הלגנשכל ץמלחל׳לעמ ^כמ לכנהל חגשלה אל לכל לכמ הילאי לבהענללכ העיה אל ןיידעש יפלל ׳ סייח ילעבמ
 לכא ייח ילעבה יאש סדעכיפשמ הילמח סדאה סדעכיפש היהעש הז ילבעב בשח אל ךכ לע שנלעה לל דעיל ןיק לע
 יכ סגיהל סדאל יעלה אלש יחא סייח ילעבה לע שנענ היהי ןכ סלאה סדעכיפש לע שנענ היהש למכ יכ בשלח היה
 ה ריכהשעש דללנש דע ליעלדללעבל ןיקב דספנהעעדה הז ראשנל ׳ הזעלמ ןכ הזענמכ הלש המהבה חלכל סדאה חלר
 היה לדבל הז יכ ׳ למלבכ לעלמיב דללי? מלע רמאנ הזלל ליבא סדא הז ריכהש למכ סייח ילעבה לע סדאל שיש ןלר;ריה
 עד גה לליא לעל סיקלא סלכב איהש ןהב רסא 'ישלנאה הרלכהעלעמ ל־־ייכה אל סיגלשארהלבא סראב סיקלא סלכב
 המדאה עדלבע בלשחעל ןיקעיבסל ךשמעעכ ׳עעיכגל סיקלתנ םישנאה לכ אכמעעסל לבהל קקמעלע ל

 ג ז



 ג רמאמ

 חע) לבהגי׳יבסל ךשמנקעכן־ לבהעא זיקגיהס למכ סעלאגליהל בלשחגזילגייטדמה יגיהנמב (ינקגזיל רקע המדהה
 גיגק לע הז יפוסס לתכ סדאהגילתלס רקע הז וכסזייל׳ לבה לתכ הז לע םשפנ לנכסיל רקע ;ללנידתהעגהנה בלשחעל
 לשאדה גיהנמהל העלד היהש לבה דחא סהל יעבט הז ללאכל'הדישהגיבסב סתנע םיכלמה לנכסי ןכל יתלד יגיהנמ
 י^ילבעשגחעד היהש יפלל *•גדחלבהה ראשל הרישה סאמגיל רקע םשה עדלכע בלשחגילגישגירבסל ךשמק^יכל׳גיהנל
 הז רלבעבו ליגילדלו^רב דאמ טשפגית היה קקגיעד לבא עלללגס דיחי קי לידחא םיכשמ כ ליה אל גיעדהעלחגיבגשלמ
 שמ ליה הזלל׳ יבג םילאד לכ אלא םייח ילעבה לע ן־ליתי סדאל היהש םיבשלח ליה אל יכ'םהינפמ סמח קיאה האלמ
 סנל םלכ לחמנ ישאכל'ללבמה ימב ן׳יאה ןמ םתס )ילתמל הרזג הדגנ הז דלבעבל׳ םייח ילעבכ םכיד םינקיחסמ
 ןבךד 'ירקה הביגיה ןמ חנ אניסכל ,םללעה ןמ ל)ילא רלקעללגיעדה הז סרסל םסה הבי ביעיב לגיא ־ישאל חנ ךא ראסננ

 ןכ לע הז לע םשל דלהלל םהמ ךזילי לארלב דלבעלל ריכהל ילכס חכ ןלד^י לל סי םדאה יכ יןיעדמ םייח ילעבה ןת הל
 גיעדל לטיס יספא ׳ ןקלגיי אל םא תעדה הזס ססחס יפלל ׳ חלחינה חייגיא ה חריל בל)יכס למכ ןלניב לנביק לבקגקנ
 ה יחא ןכ לע ןוסא־יה םללקלקל ליזחיל לבה ןברק לבקס לליכ היה םהיבא ןברק םסה לבקש המס חנ ינב לב!:חיל לבה
 יפאש למכ׳תללכ לכ)יא םכל ןמענ בסע קריכ םהל'תאל םהגירהל םייח ילעבהגיליכא םהל די)יהל רהימ דימ ןבדקה
 אל שיל םדאה ךילבל ןה םייח ילעבה לכ ןכ םדאה ךריבל םיאיבנ םעליהל םיחמכה לע ןליגיי םלאל סיס הדלה ןיק
 ח״בהחלרכ לחלי ןיאס יפל הזב םעטה ןגינל םדאה םד)רכיפס יסא ןכ לעל'לכל דחא חלר ןיאס םהילע ןלרעי םדאל
 דיגייס הז יפל ילאר היהל׳ םייח ילעבה חלימהידבכנ ר^רויגיילנס הרלכ לב סיס תללכ םדאהעא השע םיקלא םלבב יכ
 כז 5ילחמלל םדלקה גקעדה רלקעל ידכ סלכ סרי)רה הזלל רחאה לע ןליגיי םהמ דחאל סיסי אלל םייח ילעבה לכ םהל
 סידיללמה םייח ילעבה 5ינק םהל רסא סללעה ןמ גיעדה הז החמנ יכבס לארשיל ה־ילגי הנ^לנסכל'םללעה ןמ לדכז
 ה הז לע ראל)ל 5יפי םהל רי^יהס למכ עיה יבי דגנכ אלא הרל)י הרבד אל םהל ריגיהס המ *יפאל שפנב )ילייכעל יבלע
 ס'יפב ללג הכה'ןיבאגיל אלא יסב םדא לכאי אלס זיא ךיד הילח הדמל דסב ללכאל ךשפנ הלאע יכ לזרא ןכל'ךרדה
 עלחניב לנר:זס הבסל בלט ןלזמ ל)יליה םע הריכיהגקגיחגלב רסאנ ןכ לעל חיכהה דב לע אלא הקיה אל יסבה )יליכאס
 יכ הז לכמ -יאבגרנל ׳ סלדק לנממ סילפה ייזנהקא בלגיכה ארקי םדאל ךקלמל בלט ןלזמ אלהס יפע ח ןייהש למכ קיפה
 אה הרלגיצ לאלביס רמאנש יספא -יבכ ןכ םאל ׳ ךקלהס דחא רלסאל יסאנס רחא ד^ילמ דחאה יברה היהיס רשפא רבכ
 ב ןיאל 5יי לגימכח ילזגקס המ יפכ סרי)יי כחאל גייהלאה תמכחה ■ילזגגיס הת יפכ המ ןמז ןדלסאיךסליי סייבדגייהלאה
 :העב׳מאמה הזב ראבגיי דיעללטבה םתב אב*ס רשפא אלהס׳י־יבדה םת ללא יא סנמאל ׳ הז ךפה לע היאר׳יבלגיכב
 ח ןלסל ריכזי 5ילנ מ)ינקב לקיכב אנמנס הממ הסמ קרל^י^יליחננל תיאר איבה ל בסחס ימ שי מ קר^

 ה רלסאל םיריפכה םליבש למכ ׳ סללעל איהגיוא סענקבל סכיגילדלדל סגיבקבל סללעגקקח
 חספבל סללעל איהגללאלארסיינב ןיבל יניב דמאכזיבשבל סכיגילבסלמלכב סניגילדלדל סללעקקח םהבנשסדחה
 הזל'םכיקלבשלמ לכב לא סכיגיתלדל לא סללעקיקח םהב נסעלנמה ןמ ללאקיללזבל ׳ סללע דע ךטבלל ךל קחל רמאנ
 דלעל'דבלב ללא לע דיפקהש יחא לטכילקיחיקעקלבמה ראשש תיאר סשמס רמללל קללחל ןיד לעבל שי יכ היאר הניא

 'ינחכגייכברקד אניינעבל ליאלה אנימא ךקעד אקלס יל המל םדל בלח יבג נמחרגיכד קלבסלמ ןיסלדק׳סמב תא יפב
 לסיאבל׳ירלפכה סליב סללעגיקח רכזנ המל סס׳יפ ןכל למק רסקייל אל ןברק אכילד אכית יסגייל ןביק אכיתד ןמזב

 לגהני אלש קיעדת לע הלעיש רשפא היהש יפל ללאב בקכנ ךכלש םהירבדמ האריס)דלבמה ןמ סקללזמ סדחהגיליכא
 ל רשפא יא יכ ללכ הרל^יתקליחננ לע קלרלהלגהלנלסלה ללא לאב אל לבא 'גילגהלנקילנמה ראשש ןמזב 'יפאגילבמה הלא
 לאבמי רבכ יכ היאר ןיא סללעל לא סללע קקח לא סללע דע לא סללע ןלסלמי כג ללא ללטבי׳לבמה דאש לטבהכס דמלל
 ללבג לדס ךיגייבא ללבג רסא סללע ללבג גסקי לא למכ סללע 'גי'בב ןמז לע אל לבגלמ ןמז לע ןתימלדלגילנלסלה ללא
 לע דלראי ס'מללע ןכל סללע ימיכ הדלהיגיחנמ׳הל הברעל ךללע יקייבס םליעמ יכ ןכל ךגילבאמ לבגלמ ןמזמ םלדק
 םימללעל היה רבכ ןכל 'בייחנסקעלסגי לע 'נס סימללעקיעלשגי הב עשלנ לאיסי ׳ סימללע ךלהאב הריגא בלבק ןמז
 לבליה גייס דע אלהס סללעל לדבעל למכלבגלמ יבק ןמז לע רמאי םללעל ןכל ׳ סיכליא םינמז לר לנינפלמ ליה רשא
 'בס ילל לס למללע אלהס הנס 'ישמח אלה הזש סללע דע םש בשיל ה ינפגיא הארנל ליקילאיבהל הנח הרמא םללע דע ןכל
 םדא ינב לבא עלדי יגילב גי ב רבק ןמז לע סללע דע אבמנל ׳ דלע דלבעי אלל הדלבעה אבבמ בלשי הנס'ישמח ןבמל
 לי-יחא׳יגיכל םללע דע קלרעמ דעב היה ןחבל לפלע בזלע ךיע ןלמה שטלנ ןלמיא יכ היעשי ימא ׳ דבלב ססה לבא אלא
 םללע ימי לכ םאסניל סלטניל היעשי רמא לבגלמ רבק ןמז לע רמאי סללע ימי לכ ןכל ׳ םלרממ חמ לנילע הרעי דע
 'לנלשלה ללא לכב ןלשיל ןיאשרמלא ללכל סב םחלנ אלה בדאל םהל ךפהיל לסדק חליגלא לבבעל לרמ המהל לייחא בלקכ1
 לעמשתש חבנל׳לסל ירהש למלקמ יפל לניינע סיפקי דחא לכ אלא חרכהב *גיבב ןמז לע לא ליחבנהלע תרליש׳הל ׳ימלדתל

 ^א לג־׳בשל׳יקלא דמח רהה יניס רהב דלבכהגיניכש לע בלקכה דמא 'ילכגי לעב רבק ןמז לע לגינא אנמנגיליחבנ ןלסל



 ג רמאמ

 ןמ לת/יכ קשל יניש יהמ דלבכה קלגזיסכ דנממ להא השענשכ ייהש ׳ יניס יתכ חגזנל דלבכה ןכש אלל חננל קשי ת /•ןא
 סללע 5יקח תכ ימאנ תדלנמב ייתשעילכנק לעכ י^לכ ןמז דמיתיש חיכהכ הינמ לניא סללעעןיח קן דעלמ

 3יקח סתמ דחא לככ ימאנש^קלכלסל חספ ייהל הגקע דעל שדקמהגזייכ ביחשמ קספה הל שד סכיזיתלדל
 טליל סירלפמ ץלח לטכיל קדעיע^ילדעלמהלכש אכרארקדכהכדכלסנלרכזלנןןילכר לימא ןכיפלע^אלסללע
 ןלטכיש ־י^יפא יככ ססה יפ לע לכא לנמבעמקגילא לטכנ אלש אלה סללע^קח יפ יכ איה הזכ סץינמכשיתאדנ יילפכה
 שאר סכל הזה שדחה לגלכס יפל היל^ה יטפסמ יפכ ק ןינלמ ליהש ןסינמ סישדחה ןינמ ללטכש איזע ימיכ לנאכמ ןכן
 טללעה עלנס ןינמל היידס;יס יפע״א יכ לאיסי ללטבנס הנלסאד הלבמ איתל ׳ הנסה ישדחל סכל אלה ןלשאד סישדח

 ןגמל תרל5י תגקלב^ללכלילל ןיטימסל ןינימ לנממל הנסה^יאבכ ^יסאת גחל תנשה5יפלק^ <^יסאהגחל לגזיכה ימאש למכ
 ג איה הנמגלי ןכל המלאה^חימב ןילח^י הגייהיייינממ לאישי לאבי זאש יפל סהיגילנלכסח לככ ןסינמ טישדחה ןינמ

 דחאכ יעיבשה שדחבל׳לגל ישילשה שדחב ׳ שדחב יישעכ ינשה שדחבגיינשה תנשב יהיל ןסינמ היתגלבסח לכ ןכ סג
 ינש סמש היהיש ילאר לבא הילכיה יטפסמבגילמפ סיסדחל יאל אלה סיילפכה סלי הזה יעיבשה שדחל דלסעבל ׳ שדחל
 ל דמללכ הנסה יסדחל סכל אלה ןלסאיכל^יכת ימאש להזנ׳ סירבמץיאיביל רכז ןסינל יעיבש יסש ישימח יעיבר ישילש
 לסעל לאר לבכמ ללע ישאכל לנרמאס למכ ירש^ימ 3ילנמל ילאר סינס ןינמלס יפ לע /^א ןסינמ לנמגי סישדחה ןינמל
 ןלאגנל ילשא לא ללגש רכז ידלשא כ;יכ סהל לייחכל ירבע כ3יכ לחינהש דחאה סייבד ינשב הז לשעלגקינסה הלחנל רכו
 ה־ילגי הננקנ הז כ3יכב ימנא *ר - רלשאמ סהמע הלעס^יידלסא למס ארקנ המל 'ירלהנסגיכסמד פסל^יב לזרא ןכל םסמ
 ה לנידיבס }יכה יבגזיכ לכ קיפ שיר אדמגה^ייגלסת הארנה יעלל ׳ ב^יכב יסלאמס ןיירלשא המש איקנ המלל לכל לארשיל
 5יכ ליהבילחללהס יחאש רמלל אלא קל לח לניא ד יכ ימלל שי ןכ סאל קפס ילב ירבע בנחכ לניא לכ סיבגיכנ ירפסהש סמה
 כ ירפע בגיכ היהש סדקמ המלאכגלהנה בעכהס הילי לבא דלשאמ סהמע הלעש לעעיילשא למס ארקנ אל לכ סיבי^כ

 מגכד דלעל ׳ סללכ סימכח ייבד סיקמב דיחי אלהש ד ייבד ןיאש אלה ע3די הזכ קללח אלהש דליא;י סא /*ןאל ׳ הנעשנ
 הנענ הלחגיכ אבקע רמ רמא איסח בר רמא סש לימא.ךכס סימכח ירבד ןיארלמאה לסריפ ללדג ןהכ קיפ ןיידהנס
 ןחינהל שדקה ןלשלל ידלשא בעכ םהל ל־יריכ ארזע ימיכ הללגה ינב ללעס ןליכ שדקה ןלשלל ירבע כ3יכב לארשיל הילגי
 שדקה ןלשללירבע בעכ סתל לחינה סה ללעס סדלקלארשיץיאבזא ןירל ליהס״סייעלכל מללכ ׳ידבע בעכ חלטוידהל
 סס אבמ רסי ץיאל הלעשכ יכלז ןכמית דיעה ןכל־ירבע בעכלביא סמה לנדיבס בעכהס ימיפסמ ןיאילמאהס ירה
 ס דע לקלרקל יעדי אלש בקכ לביבס בלעכ היהש ןרהא הטמל ןמה סנבנב לב סלסר היהש ףסכ לס סלדק עבטמ לכעננ
 םילקשה לקס לב בלעכ היהל אגהה בעכה לאיקל י־עלכה לבא ראשנש סלדקת ייבע בעכ אלהש יפל 'ייעלכל לעלא לאדהס
 המל ירבע בעכ לניא סליה לנידיבס עכהס סהמ ראבעיל לארשי ץיאמ חלססל לסלדיפ ףלסב היגהש סירבדה סה ללאל "
 לא קירלשא בעכביביערכ ליהעלתללהס דבלסס ר תעד יפל ןכל תמאש דשפא׳ידמלע ליה סנבעלחללבש ךמסל סמ לזיאס
 תמא אליל/אל ידבע היתזאהמלאבגיהנהבעכהסיפעאעידלשאבעכב׳יבלעכליהעלחללהסכ׳גאיתסעדבססיפל
 עלעלא לאעלמלקס ךמסהל סמה ליה לבעלבלעכ ליהעוחילהס ידבע בעכבש יפל לבא סליה לנידיבש ךליסל סמ לע ןכ
 עלחללבס ךמסו סמ רמאש אדסחברירהסעלע'ןכ סליהלנידיבסעירלפא בזיכב ןהש למכ ךמסל סמלעלמלד עלרחא
 ןכ לימא בעכה לע אל ירלסא בעכ סהל לדדיבל לרמאס המ יכ יללאל בעכה הנעשנש ימא למבע אלה ןידמלע ליה סנב
 רכזעירלסא בעכ עבק לחקלל עלחללב ליה ־ישאכעלתלעס ךמסל סמ לראסנל לנממ לריאסהל לנממ לחקלס לעבק לע אלא
 ע ןכל ׳עינסה הללאגל רכז לעבק לא בעכה לכ לכסש לנבעכס הממ דאבעי תמל ׳ האיב הז ןיאש יפעחלעינשה הללאגל
 במעאיביל רכזעלנמל ןיליגי ליהש למכ ןסינמ םישדחה ןיינמעלנמלמ לתינהס אלהלעינסה הללאגל ינז יחא יבד לסע
 שב םישדחה ןינלמ ליהסללכ רלשאמ סהמעללע סיסדחהעלמש לזראס להזל םישדחל יחא ןינמעטתל לרזחל סירבמ
 הלחעב רשאכ יעיבר ישילש יכס אלל עייסה הלואגל יכזילשאב סעלא ןינלח ליהס למכ לילסכ ןלסחרמ ירשע סעלמשב
 הללאגה׳ימעעס דלע לכ לא יינמז היה ישדחת ינמ ילובש לניבה סה יכ הזת אינלי עיפ לא אב סיפכ לז קמיה עכ ןכן

 יכ 'ירבמ ץראמ׳רסי יבבעא הלעה דסא׳ה יח דלע רמאי אל תימ־יי די לע ללטבנל ססמ ללגנלעינס ללגש דחא לבא איהה
 עאיביל רכז היהש ןלסאדה ןיינמה חינהל לאר 'לכל ןלפב ץראמ לאישיעיב ע־יזעא איבה ישאל הלעה דסא׳ת יח סא
 טשה הללאגל רכז ילשאמ סהתע ללעס סישדחהעלליש לריאשתל סלועהעינשל ירשקמ רחא ןינמעלנמל ליזחל סירבמ
 ס ענלמה המ יכ רמאנ לנא ףאל ןמז לב רכזנ אלש יפע א יחבנ יללב אלל יינמז היה ןסיכמ םישדחה ןיינמ יללבס לניבה יכ
 ןיהש יפל ירבממ לאביסכ הלחקמ לרסאגס ץלח יטלחסל סדל בלח לתכ סיר סאעבקע־יעמעיקלא קד אבעס ימחנ אלס

 עא דלע לחבזי אלל ץלח יטלחסב בלעכה רמאש למכ * םדהל בלחה ןילכלאל סדה לע ןילכלא ליהל סילסהעלדלבעב׳יפלטס
 םשהעא דלבעל סלכ לבסל סללעה ןמ הדלבע העלא ןיינע חכעסכס רחאל סהירחא סינלז סה רשא םיריעשל םהיתבו

 ד ז לנריעי) רלזחיש רתלל רשפא ר;שאה םעט לטבי



 'ג רמאמ

 היאד ס)ס תאמ יניא ןילמל יצנק > ןייןסיא יינרמ סיימא ייגימ ה לכדמליב ממאס ל?->מע^3יעד ןכ)׳ לנדיעי)
 מ הנ3יז^3י אלמי תילעה חסלכע אלש טיפב תשמעילעל אלל ללכבעיקלא הילעל למ:לע ינפב שילש היהיש לא חיכה סלש
 עא איהש יתא לכא תשמע־יעל ךיע אלל שילש לכיא הזמ לז יאדסח ד כיה יילת כעכ ןכל לז סבת^ה כעכשעליאיה ןת

 לככ יפיקת סאכתנ תשתעילע יקלח לכ לשפלחי ישאכש יפל סעטה דאכל * השתעילע לעב לכ הנימאיש ילאר תנלתא
 לז סבמיה כעכש הלעתל לנבעכש סעטל בלדק סעטה הזל ׳ דנ םלשת שפנלעלתלש לנעיש רשפאשנילעדהלגילדמה
 עליהלאה עלעדה ־יאשכ אלהש לתכ השת עילעב ילנשה *ישפא סא יחא דנמ הז לע ילקחל לנחנא בלשנל ׳ הילתה דעסכ

 ג עלתדקהתזלסידקנללאלסא
 היהי תאלבנב לעגידת איבנה עלעת לד לג יפל תת קפס ילכ סייעתא סין^בנה ייבד לכס יפע״א ?י קר1נ
 ילאדכ סידאלבת סייכדת לגישי אל סעגשהעשלחל סיאיבכ תתכ יכ ׳ לייבדב אבהעלתאה קזלח
 סעעתא לע סישחלתתגישת אלה סקב קזחל אייב אלהש ית יכ סישלחהעגשתל איקיש הת סיאיככהעגשהל תיקיש יפל
 קזח היהש ית יכ סה ןילי הז יאת ידבהל עדי אלל סגלס ?א סניתגיסי לכא סעעתא לע סגישי אל סהב שללח (^הש יתל
 לא^לתיתדאה ןת אלה הגידת לז יאב ןכ סג גישיל קליי לא סלדא יתאע ללאכ אלהש תת יפל רתג־יסי ישא האיתהגישי לאיה
 לא סלדא אלהש לד קתהגישי סא ^אל ךעלי אלל תאית אלהש יתללכ של^ אלא גישי אלעלאיה שללחה סללאלעלקייה ןמ 1
 גל הדקי לתנע הזכל סישחלתת יאשל עמשב ןיינעת ןכלעלקריה ןת לאעלתיתדאה ןת אלה הגידת לז יאבגישי אל קליי ^
 לעפ יעלבל ןיראלבת לייבד לאביל ןליתדעללזב אלהש התיפכ רבדה גישי הגשהה קזח אלהש ית יכ סעגשהב םיאיבנל

 ל סילשמבלעלדיחבל סיתלעיכ לייבד לאלבי הגילתב לנתת תטמל אלהש איכנהל ׳ ןטלשפכ סייעליא לנבלי תזלל סיתלעס
 ה גיללז ןינע ןהת ןכלי ןטלספ יפכל דהלכ ןהב זתינה ןינעה יפכ לכא ןטשפכ סייעתא ליהי אל הזלל סידאלבת יעלבל
 ןטשפכ׳ייעליא יעלבענדיחל ילשמב יבדת היהעלצגה יחא ליעלאלבנעזיהל לאקזחי אנליע הזלל׳ סהב ןמכמה ןינעה
 ליעלאלבנ לכ ליה׳אלבנה ^לסב תיקש יפל הייכז ןכל אלה סילשמ לסתת יל ייתלא תתה אלה יתאל ישל הזת סעיענש דע
 סלייז סיגשל בהזעילנתל סישנל סיסלס האיש יליא דבלב סהב זליינה יפכ אלא ןטשפ יפכעליעתא ןניאשעלאיתכ
 ןיה זביחה סדלק היהש היתייל ׳ דבלב סהב זתינה ןיינעה אלא לתנעב יעמא היה אל סיעיזהל ה־ילנמה ןינעש הילע
 ?יפ לא תפ תשתעאלבנב יתא עיללזל תשתעאלכנ ןיב לדבהה הז ישה י^ב יבכל ׳ בטיהמאב עליאלבת לעלאלבנ לכ
 תא ןעלבעןאיתלעלדאלכת ןקלבעלדיחב סייבדת סה תשתעללז ס\ליבנה יאשש ללכמעלדיחב אלל האיתל לב יבדא
 ש ןפלאב הגידתב ןלטקה איבנה ייבד דיתע לסילפי ןכל ׳ השת ייבד לא לתיכסיש ןפלאב לשילפיש ילאי ןכלל סייעתא
 סר אסכ לע בשמ העא האיאל ימלא היעשי לכינתש ייה[תז ילאיבל לילע׳יקללת יעלבל ללדגה ייבד לא סיתיכסמ ליהיש
 היעשי ייבדש םיבשלח לנייה סהת דחא סלשעגידת סיעדלי לנייה אלללאל יחל סדאת ינארי אל יכ תא תשתל'גנל אשנל
 התל תשתל ק עא תאיאל תא ךכלל לנתתגשליש ישכאש הת סשתמגישת לעגידת לדלגל יכ סייתלא לנייהל סיקדלנ סה
 כב לעג־ידתל לעגשה טלעתל יחל סדאה ינאיי אל יכ יתא טעלת יבד אלא סמתמגישה אלל היעשיעגידתל עיגה אלש
 לא שיא יבדי ישאכ סינפ לא םינפ השת לא ה יבדל לילע נש םיאיבנלש ןבי השתעמה לנעדיש יתא לבאל ׳ האלבנב
 יבדא תפ לא תפ מל השת ידבע ןכ אל לב יבדא סללחב עדלעא מלא האיתב ה םכאיבנ היהי סא ןכ סג ימאנל להעי
 שניא הגידתב לנתת הטמל אלהש היעשי ייבדלקפס ילב ןטשפכ ץייעתא השת ייבד יכ לגעדיעלדיחב אלל האימל לב
 השת לכא המדליה הבה לעפת היה קז יכ ןכ לניאל ססה קא האיש בשחש העא האיאל תא לעגידמ טלעימלל ׳ סיקדלנ
 יליא ליתשגה עלחכה אשת טשפלמ> לב ישא ייבדה חכב העיה לעאלבנ יכ ללכ לעאלבנב אלבמ התדתה חכל היה אלש ה תל
 פסא לח להלאיקש התדתה חכה ידי לע סג ה^דבנבשתעשת היהש התל היעשי לבאעתאה אלהש סדאהינאיי אל יכ
 העיהעאז לגיגשהש יפ לתנעב אלהל׳ ססהעא האיש התדתה חכבעלתדללעיעטל הז לאיבה הייאת הניאש אירלקפסא
 אמט שיא יכ ימאש להח יכי השת יתחכ קקלזת ליתח היה אלש העיה הזב תבסיש יאבל המדמה חכה ידי לעלעלעטב
 יעי סישבאה ןיב הבישיה יכבשלי יכנא םיעפש אתט סע ךלעבל יתאש להזלילאיכ ליה אל ליעלדת סגל ׳ יכנא סיעפש
 הלרדמה ןיכה ןת עלעפענש יתללכ יעתדנ יכ יל ילא יתא)ןנלאעמ היה הז ילבעבל ׳ בלטה שיאהעלדת לדיספי תתמה
 ליניע דגנלהנלתע האייש עללזת לילא יבדמללקהקא עמלש היהש השמעאלכנכ הייאמה אירלקפסאב יעחלכנ ןיאל
 ילבת ילבדעגשה יעפל עללכי אל התדתה חכהעלענליאב איהש תייאמ הניאש אירלקפסאב יעאלבנ עמהל ינא לבא

 תלאל ןנלאעת ינא התלל סיעפס אתט סע לעב בשלי יעייהשל 'יעפש אתט שיא יעמהל יל סיג הזל עיבדמ היננעייאי
 ל יתפא יא קפס ילב׳עי אלה יכ הלידתה חכה לעפ להזש ינא עדליל יניע לאיעלאבנ׳ה ךלתהעאש יפל יעמדכ יכ יל ילא

 האלבנה תאימב 'יפא הנלמע אלל יאע םלש לילא סחיל



 *ג רמאמ

 הז־מ לל מא 'הילשקל היניד ןדימ תמאל ׳ היעשיעאגית השנמ לא^ש להזל ׳ הייאמה איילקעסאב אבנ^ל האלבנה
 י אלש עדיש יפל בישה אלל הז לע בישהל ללכי היהש ל־ימאל העא האיאלגזיימא ה5>אל ייל סדחה ינארי אל יכ ימא ךבד
 לארשי יקלא^יא לאריל הילע רמאנ השמלש לדלדב סידמלעה ס^ילאב׳יפא יכ אלה בישהל ללכי היהש המל * עיביש^י לבקי
 שפא יא רחא איבנמ הטמל הגרדמב אלהש איבנה יכ הז לכמ יאבגיר ׳ הריאמה אי־ילקפסאב סתנשת העיזי׳אלש יעל
 עאלבנ 5ילדי היל^יב ראבגינש יחאל * ללדגה ירבד לע לקללחי אלש ןפלאב לייכד לשרפ3רי לבא למגה ייבד לע קללחל לל
 •ישפא סא סללאל ־ לירבד לטבלל לילע קללחל איבנ סלשל עלמשל רשפא יא היקעמ סיאיענק לכמ הללדג הג־ידמב השמ

 הז שרלפ אלש יפע״א סהב רשקנ !"מז לא יאנ/י סהב שישגילימגיס ל־יכזנש יפע״אש מללל השמ ירבד שיפל איבנ סלשל
 : ה עב אביש המב דאבמי

 המ ט איבנ יפ לע לל רמאנש יבדה קבל ססת יפמ איבנל נשלמק רבדה ןיב שי ללדג לדבה *חי קר1י
 יכפה סשהמ רלכד לל עיגישכ אלא ינפ טלשב לטבתיש רשפא יא סשה יפמ עמלש איבנהש
 ׳ הליעל טש להלעהל הירלמה ץרא לא ךל ךלל קחבי3יא3יכהא רשא ךדיחי^יא ךכבגזיא אנ חק טהרבאכ גש למכ'5שאר5
 עמשש לע היראה ללכאש איבנה אלדע שנענ הז רלבעבל:המלאמ ט שעת לאל דעכה לא ךדי חלש;ת לא לל יליאכ כחא)

 טללאל איבנ יע אלש ליפמ טשה לתיבש המ ךפה הז היהש טחל טש ללכאלל לא תיבל ריזחל לא^ליבב רשא ןקזה איבנל
 ליפמ לא׳ישי לכ לעמשיש ישה הכי הזלל ןלשארל יכפה ימב איבנ יפ לע לל אביש ישפא יבכ איבנ יפ לע סדאל דמחנה
 3יא מאל טב הזצעבל5יכה דיעהש ימכ סחבקמ אלל סלכל סלטבל איבנ טלס דיב חכ היהי אלש ידכתליגדה 3ירשע

 אלח הזב ןלייע ךיינס המ לבא ׳ ילא סנ^ייל ינבא^ילחלל ינש לע סבתכיוגי ־יהב םכלהק לכ לא ה ־יבד הלאה סידבדק
 ן;ייל מיאבי3יכח*׳רהש המיגל למ *יבד אלהל סיעמש ילבגה יפמ ךל היהי אלל יכנא תאס גילכמ ^לסב לזיל אבמנס המ
 טמב שאה ךלגימ יהב םכמע ת יבד ישא םירבדה לככ טהילעל׳יקלא עבבאב םיביתכ סטבאהגילזייל ינסגיא ילא ק
 טמב סאה ךיתמ יהב םכילא ה יבד ישא 'ייבדהגיישעגיא ןישאיה בגיכתכגילחללה לע בלגיכיל ןכ סג בגיכל ׳ להקה
 יכ טה ליליאי ךיאל לארשי ללכל ליתאס 'לחללכ לבגיכנש גיליבדה ;)יסע לכס שדיעמ הז לכמ המדיש ילא ת סנגיד להקה
 'לעמש ה־ילבגה יפמ׳יפס הילמה פטב בעכלז סבתיהל ׳ תיי־בדה ןמ סגיללז אלל הילבגה יפמ לעל*.ם ךל היהי אלל יכנא

 מחאהג־ינלתאה לע ךל היהי אלל טסהגילאיבמגינמאת לע ריהזהל אבש ימא יכנא רלבד יכ הזלגחפלמהגי-־לבנ יפמ לד
 הזלל הלס להעדיש המל איבנה טפשתגיפלמב עדלמס המ לכ יכ ימאל ׳ ילכשגיפלמב סייאבגית ט? סישי&ה ללא ינשל
 לעלגזילמסרלפתה לאגיילכלקמהגיכמ סהגיל־יבדה דאשלבאגילבמה.ללכב לנמלה ילאר ןיא ססה יעמ טיעמסש פע(<י
 שמ אלהש יחאל ׳ הזב לידבד ללא הרלבגה יפמ לעלישט טהב ליליא אל ןכ לעל טסה ימת ט^/י לעלישיש ךידכ היה ןכ
 ךל היהי אלל יכנאש ןכ רבדה סאש ןליע ןיכירכ תזב לייבד הנה ססה יפמ לארשי לעמש גיליבדה גי״י£ ע לכש םיכסמ
 ידה תאלבנב טהל לגימאגייש ידכגיליבדה ללא יגיש סעימפהל ךירכ ;ייה תתל לחלדהאל טז.התלאינת לע/ילרלהל לאב
 אל ךידכ היה יגימל הזתתיתלגילילכשגיליאיב לנחירכנ אלש הז שיחכיש םדא ךל ןיאל הז תמאל קטסי ישלנאת ןל עק
 רפסכ בגיכ לז אלה יכ עלע תשקי יגימל ׳ ישילנאה לכסה סגילא ילזגי אלש טירכדה האיבנב טהל תמאל

 טנגינל סליעה גיהנהל ילגלגל סיבכלכ א־יב לאתל ליאלת׳לילא ליהס הט זע ידבלע .תפדש זע ג״לכלהמ 'א ק־יפב עדמה
 ד להזל דלבכ סהלקללחלל סיאפלל טחבשיל סה סיילאר דימע מנפל ןישתסמש םישליש טהל דיבכ טרל קלחל סממב

 טהל יבירקת מת ךכיפלל לינפל טידמלעה לידבעעא דבכל תנלד ךלמהש למכ ודבכל ?לדגש ימ דבכלל לדגל לאה ןלכד
 המ ינש קדסב דלעגיכל׳ תערה טעעדב לאה ןלברגיסהלידכ םללמל סילחעשתל סעלא סידאפמל סיחבפמלעלנב-ק
 בה דלבעל ןעלנעעדהס יחא ללאלייבדיפלל׳ ארלבה ןיבל םדאה ןיב ילסיסעמתל םידבעל י:אד ןיאש "עעיכלהמ

 לזמחאל לתלאינמ לע אל הז לע ־ייהזמ היהי ןלשאית ייבדהס היה ילאר לללה ןידדנ במעללזמה לא טילג^ג־ל יבכלכה
 עיפלחעמ תיכללכב הירתא ןיעלט לט זע *דכלע יכ הזב יל תא״ינס הליל לתעד יפל זע ידכיע׳יפא :עלא ןישטכמ ליה אלס
 סלרלקיפאכ לגלגה שפנ אלהל ^יגב חכ אלה ישהש ןיניליאמ ליהל לעתחאל טסה לאיבמ׳יסיחכמ לטש דבמ ןיעלט ליהס שיל
 ת עלחכה יתא ןיעיט ליה ש שיל י עלדלרכעליארב טעלא חי־יכי לכשה יכ האלבנב ןז ילע בישהל ךייב ןיא ללאל׳ לעעיסל
 מ הארנה יפל הזכ העט תמלש טנל הדלהיל לאישי יכלממ לתללזל באחאכ לז ב״יה יכזש לנדמאש ןידדנ במעלילגלגה
 הזב ןיעיטליה טימשת ןמהרלעלהאלבכהעלאיבמבללעלדחאל סשהעלאיבמב סיניתאמ סעליה טע םיביעכתטשפמ
 ז ברה גיכש למכ ישט ןיבל םניב טייעכמאל יילסיס עלשעל סיבשלח ליתשכ סאל הזב טסה עא לדנל ןיבסיק ליתשכ סא
 זע סירמלאה סיפלסיליפת עבק ייכדכ טי׳יבלס סה יכ הזל־ קלמע יתלי יחא דנמ זע יחא ןיעלט ת־יחאעכ שיל'לז

 . םשל (יאש לנימאי ^גמ חכ אלל ^גנ לניאשל לעליחאל טשטעלאינמ םינימאמ טעליה טעל' ץראה עא ה בזע
 הזמשה



 ^רמאמ

 כ ס)אמל סזבנעלתפ סדאה 3ימהל םדאה ןימב חיגשי אלש םשה קחב^ילמממ הז ?בשחד ללכ לעשה סללעב החגשה
 בלט סיעלרנה סידכדבגלללכסתש לימאי יכגדחפה יבדב חיגשי אלש לקחבגזילתמל־רל םשה לא תלעמ הז לבשחיל ליניעב
 סללעהגיגהכה סחימ תיה תזללךבל מלאגיישע יכל לנלדגע יכ שלנא המ לימאכגיעדה הז לא תטלנ היה בליאל ׳ סגיגשהמ
 1 גייממתהל ךנקלא םיאשנמל םיממלימ םה ימללכ תמזמל ךלימלי ישא לת ימא הזב אנלט לעל ׳ םילגלגה לא לפשה
 כ זלישח היהי םיטיפב חיגשמעי ל3ימח0 לבשחיל * םיטרעכ חיגשמ ךניאש יליאלל המזמל אלה ךילא םיסחימש יללעהל
 יקחב ןליסח לבייחיל לנקחב ילעש ןהש םייבדה ןמ הזב אנליכ לאל םעפ ץ!ןנקגייל םעפ הנ־ךמיש לא איבי הזש יפל לקחב
 ׳ ללכ לב העתי םשל קאל םילגלגהמ גחעפשלמ איה לפשה םללעהגיגהנהש לימאיל ׳ ^גקה לא זליניה ןמ הנגישיש

 'לגיכה מאמכגקלמלאה לע הלשממ םתל קלחל לפסה םללעב ללשמל םיכאלמלעללזמנ םיבכלכ איב ישהש יחאש תמאיל
 עשק לבקל לנמכע ןיכנש ילאר םדי לע תאב העפשתהל םימסה לכ^יחע ישא סימעה לכל ס/ילא ךיקלא ת קלח ישא
 לימאשגיליחאה סישנהגיעד הית הזלדנילע סיעיפסמל לנ^ילא םיגיהנמ ס^ויה יזיא סעלא דלבענשל םתמ הזה עפשה
 עלכעמה זמ דחא לכ יכ לימאילדניאר אל הבלטל לכ לנישח יכסנ הל ךשהל םימסהעכאלמל יטקל לנלדח זא ןמל׳ימייל
 עיסענה הילכה יכ לנימאד ׳ סלכ ןכל יאעבשלעדפלעהל הנבלל ^שכהל שמשל בהזהעכל יבכלכ זמ דחא דחאל סחלימ
 עפש עיגיל אלהה בכלכה מנחלי לילע דרי אלתה בכלכה םע יבכלכה יאשל עלדי בנמבל תעלדי תעשב תעמה ןמ הז יאמ

 רשפא יכ ליליאי ךרדה הז לע ןכל זע ידבלעמ לדבענה תלכה דלבע אכי ןאכמל איהה הילכה עדלבע׳לעכמאב בכלכה
 בכלכ הז יא מנחלד לילע ללחי םדא הנממ יכלנ היהיל יבכלכל עלדיבכמב סחיב םדא ע־דעככשעפטעדייי ןמרזעיש
 היהיש לעגידמ עיגעש ישפאש דע אלהק בכלכה עליינחלי חכמ עלדיעע דיגמ לא םסלק אלהה שיאה תיתיג סיבבלכה ןמ
 הללא םמכע סישלע ליתש ילכ ךלמ סייחל הע-יפ עלעט היה הזל סישלע םינלמדקה ליתש עלילכה יאשכ דבענ
 דלבעב הז לכל היל אכסנל דמא ןיחלחינל החנמ:דיגס לאינדלל לעכת ימא זע לאינדמ השעש יכנ דכלבנעלעטלעלהללא
 הענענ ןמזב דאמ טשפעמל ןליעה דכמ םיכשמ הזהעעדהעמהלל ללכ םדאה ןימכ חיגשמ םסה היהיש לנימאי אלש
 שתה שיחכמה ט איבנ יפ לעעעדה הז ךיעיש ישטא היה אלל לכל לכמ לעלא ילקעלל שישל הכדל יסה לילא שש ח היעה
 מאעמאל ישה הכי ןכ לעל קפס ילב עד לעב לכ הנימאיס ךרדת לע םסהמ תאלבנה שיחכי םימשה ןמ הילעל החגשהה
 םשה ןיפל םניב סייעכמא סעלא סישלעת עעד ללטכל םשל הלדגה הזש יימלאהעעד םע !יעדה הז ללטב קזח לקלמא

 עי עלטב אלא יספא יא הזל הישי ךידב םדא ינכ ךיידהל םימשה ןמ הילע שישל האלבנהעלאיכמ םהל יאיבסכ הזג
 היהי אלל יכנא סהסעליבדת הלא יעש םינפב םינפ האלבנב לעאמ םהל עיגתשכ הז םתל יאבענל ׳ םדא ינבב חיגשמ
 אכלה ישא םייסל ךעלאגיהנמ לי ךקלא ןלשל הזל לנעלאגטנמל לנב חיגשמ אלה 'ישהש לי ךקלא ה יכנא ילבד יכ ךל
 גשהה לע עלילהל סתבעעיבמ ייכזהל סייכ מ ץיאמ ךאיכלהל ךב יעחגסהס אלה יכנא מללכ סייכמ ץיאמךיעאכלה
 ירבמ עאיכיב יניעבעיאדש המבל ץילא לסל להזל ללדג חכב םסמ׳עאכלתל דבע ךעליה הילמ היהעכרעמה יכ חגשהה
 עהעעדה לטבענ ילבדת הזבל האלבנהעלאיכמ ךילאעמאעי ךמע יכדמ יעלא עמלש העאש המבל החגשהה ז־עמאענ

 לא סיבכלכה לא םיכאלמה סייעכמאליהישאלהל סירחאהעלעדה ליאשיש יספא ןיתעש יפל לבא לנבעכשיפלשלליפה
 דלבכ םהל קלח אלהש יחא לנלכיעלשעלל םסהעא סמליל בשלח לעליתב סדבעיש לא ססה ןיבל םדאה ןיבעללזמה
 םילדבנה ילכסהעא דלבעל אלש ייהזהל אלהש ינפ לע סייחא סיקלא ךל היהי אל אלהש ינשה ילבדה הזל ךמס ןכ לע

 יפב לז ןבמיה בעכס למכ סלקמ לכב םייתא סיקלא׳יאיקנה םת יעליכמב לזי ליאיבש המ יפכ יכ םיכאלמה םהש
 פ יניב סייעכליא סעלא סינכהל סייחא סיקלא ךל "היהי אל ךל יעחנשהענמאה םע יפא ימללכ ינפ לע מאל ׳ עמשיל
 פ ךל תסעע אל ימא כח"אל עעדמ אלש עפש תז יא םדי לעגיסעס ידכ סכל סעדלבעב עלא םמליל בלסחעש לא ךניבג
 ל םלקמ לכב הכסמ יקלא סיאיקנת םהל ייבכלכת עפשה םדי לע לבקל עלסענהעלדלכה לע ריהזהל ׳ הנלמע לכל לספ
 ל ׳ םהב אנקעמ ינאש ךפהב אלה רבדה יכ סעדלבעב יעלא סמלרל בלשחע אל רמללכ אנק לא ךץילא ה יכנא יכ סייסל
 סלדלקיפאעעד שיחכהל ששח אל לבא ססהתעלבמ הל^א דלבעלל זע דלבעל לאיביש רשפאשעלעדה לכ ללטבענ הזבל
 םללא) ׳ לעלא חירכהל לכלנעליליבעלילכשעליאיב יכ לגלגה שפנ אלה ישהש בסלחל לעלדחאל סשהעלאינמ שיחכמה
 יפלסלליפה עעדה לטבל לאב ךל היהי אלל יכנא יכ לנימאש המ לע היליל ׳ לנבעכס למכ ללטב ןיכירב ליהעלעדה ראס
 ןלסעע אל ׳םכמע יעדבד םימסה ןמ יכ סעיאד םעא לארסיעיב לא מאע הכ דימ הילע ןעמ יחא הסמל ימאנס ז מ
 ריהזה רככ אלהל עליבדת עיסע דחא דימ זע לע ריהזהל ־יזח המל הימעמ רבד הזל מיגל בהז יקלאל ^סכ יקלח יעא
 אלהה דספנה עעדתש םהל יאבל ־דחש אלה ךכ קנעתייפ לבא ׳ מלגל לספ ךל תסעע אלל'לגל ךל היהי אל ילבדב הילע

 םימסכ יבסלר תלעמב סמלרמ לעניהל ^הש טיפלסנליפה סיבסנח ליתש



 ג רמאמ

 הל סדחה ^תב ח*גסמ ןזילפ ו^להס סייפמל סייבדה סע ׳יןיטבישמ הלעמהלגללמלדיהעילכזיכ אלהש םימשב יבשליל
 ב יעבתא הז יא לא עלילב ךידנש סיבשלח )יהש לאעאזכ הללדג הלעתל ילאי י3ילבל סאתנל ליניעב הזבנל לילחפ לזיליהל
 ינזייבד ימשה ןמ יכ סגייאד ס^יא •ימא ךכל לגעה השעמב לאישיעלעט היה תעדה הזשגילינחלרהעדילהל לניבל לניניב

 5יליה םע םכמע יבדלמ ימנע יגיענמ אלל י5ילעמ י3ולפשה םימשב םתלימ יגיליה םע יכ ם;ייאר יבכ יתללכ םכמע
 הזבנל3ילחפ םדאה ןימ היהי סא ^אש^ילאל סכל הז היהיל לזכ הללדג הלעמל 'ינכלמ י5ילב השמגיללז םכללכ סכעליה
 לכ בהז יקלאי ^סכ יקלא י^א ןלשע^י אל ןכ סאל ךכל ילאי י^לב אלה סא ^א לב חיגשמ ינאש לב חיגשאש ילאר יגילבל
 שא שלדקל םלימ יכ יל השעגי המדא חבזמ להזל י3יעפשהגשיגל הזת לק יבדב יכגילינחליה םדי לע לדיילעש ידכ תללכ
 א אבא ימש זיא ריכזא ישא סלקמה לכב ימאש להזל הלפ^יה אלהש הזמ לק יעלי יבדב לא חלי לפשל אכד 3יאל ןלכשא
 ןמזב לטשפגימ ליהש זע יחאגילעטל הבס ליהש ןההגזילעדהללטבגינ הזבל ךילע יגיכיב עיפשא ימללכ ךי;יכיבל ךילא

 שב יכ ימלל ישפא היהש ילבעב לבא ךל היהי אלל יכנא םהש 3רלנלשאיהעלרבדה יגיסב הזל קיפסי יבכ סללאל ־ אלהה
 אלסל ג־יי למנע ילבעב אלא לניאש יפל םישנאה יניינעב גייטיפה הזטסהה לע היאי ןיאגיליבדה ללא יגישגיעימשב
 דב םירבדמ םניאש יחא^יינימה החגשהה לע אלאגייטיפה החגשהה לע הימ אל הזל לגיללזעדלבעב לגידלבע בוזעל
 גיליבד דמעמ לגילאב םעימשהל ךיבוה ךכלגייטיפה החגשהה לע הילמהענק םע םנקכק סישנאהגיגהנהת יבדע
 היהי אלל יכנא ןיבש שיפהה םנמאל׳ תעב יאבגייש למכ התגשההל ימשה ןת הילגי לענילילהל םייחרכה סהסגיליחא

 ב סלכ לאב ןכ לעל השמגילענמא ילבת םשה יפמ לאיסי לעמש ךל היהי אלל יכנא יכ אלהעליבדה יאסמ סגיללזל ךל
 י^ילנמ יימלשלל יבהאל אנק לא ךיקלא ה יכנא יכ ינפ לע סייחא ךילא ךל היהי אל ךיהלא ה יכנא תעב יבדמ ןלשלב

 גיא אשמ אל ימא םשה יפמ םהילא יבדמ הסמ היה ישא ייבדה לכב׳גיסנ לשלב אב לכה ךליאל אשגי אל ילבדת לבא
 השע 'יתיגרסס יכ תא ןכל ימסגיא אשיל תקנא אלל תא אלל לסל למסגיא אשי יסאגיא ת הקני אל יכ אלשל ךיקלא ה סס
 שיש לדבהה לע הילי הזל סלכ ןכל ימ׳סדק יגיכיב ימישע תא אללגיבשה סליגקא ה ךייב ןכ לע יעיבשה סליב תניל ה
 גילרבדה יאשל הסמגילענמא ילבת םשה יפמ סלעמס ךל היהי אלל יכנא יכגיליבדה ןמ גיללזל ךל היהי אלל יכנא ןיב
 תזלל לנימאש למכ יגיסנ ןלשלב לאב ןכ לעל םהל םמלא יאבמל יזלח הסמל תסמל םמלא ימלא ללקהמא סיעמלש ליה

 םפ לארשיל ימנעבמי םשה סימאש יחאמליבדה ללא ימס יכ ימללכ םלעתש הילבגה יפמ ךל היהי אלל יכנא לימא
 ל תעש מ^יגזבייפאל ןינע םלספ םשילחהל אלל סיגנכ יבד ימלל איבנ םלס דיב חכ ןיא תשממלעיעמא ילב םינפב
 בל איבנ דיב חכ שי איבנ יפ לע רמאנהש תאיב ללאכ םלעתש הלקה יפמ ימא אלל םלעתש הילבגה יפמ לימא הזל ל
 לע םדאל יתאנה לבא ןסינמ םישדחה ןינמ לטבש תיתייכ ןמלנייינעה היהיש הת יפל סאל העשמאילהב םא ללטבל
 ייפא זע דלבעל ימלאה איבנהש לימאס להזל ׳העש מאילהב יפאל ללטבל יאיבנ דיב חכ ןיא איבנמלעכמא ילכ םשה יפ
 סליהי אלש ןיינעב יא העשמאילהבמלנמה ןממחא לע ילבעבש לאיבש ללחנש ימאי םא לבא לל ןיעמלש ןיא העשל
 ליהל ללפ ךאלמל לא ללפ בכיכל לללפממס ינלכ םשה ימאי סאל ׳ ןלעמשמ עלא גס םלשת לל עמשנש ילאימדה ישיש
 יספא יאל הילבגה יפמ סטעמשש ךל היהי אלל יכנא גנכ הזש יפל לילא עמשנ אלללל הבאנ אל םכיניבל לניב יעכמא

 :קדפה הזמלזימכ לניאיבס למכ םשה יפמ אלה עמשש תמ לטבל יחא איבנ לא עלמשל איבנ םלשל
 לנבמכס סילללכה סייקעה תשלשב מיקלאה תילמה הנמשמש ישפא יאש יאבמי לגימאס הת ללכמ סי ק

 מלאינמ םע׳ימשה ןת תילמ מי^טמ םהלמתאמנ הילבגה יפמ ךל היהי אלל יכנאמע משב יכ הזל
 המב לאי רשאכ מלייחל תבעמ סאינלהל ליאיייל ב לט יכש םלשמל לנלבי ייביעל שינעמל חיגסמ אלהשל הלבתה םשה
 הזמ םהל יאבמנש םידבע מיבמ׳ייבמ ץיאמ ימאבלת יסא להזל סאיבלהל םהל השעש תמבל םשינעהל ייבמל תשעש
 םידחא סיקלא ךל היהי אל ןושלב ללכנ הז לכל ייעבתא ךיד לע יפאל למללזל דלבעל ילאי ןיאש דע החגשהה סבלע
 'ירקעב אבי אל ליהלאה מלגידה ןיב ילנסה יכ חה תאמת ןמ הכ קיפב לנבמכש המ כ'א ירבמנל ׳לנבמכש למכ ינפ לע

 הזי לאל סא איבנ די לע לנמשיס יספא השממילעכ לאבסמלבמה יאש סא איהמלאיכ ךייבש המ סללאל * סילללכה
 מלענמא ילב םשה יפמ לימאנ ללאש יפל מליכדה יאשמ סמללזל ךל תיתי אלל יכנא ןיב לדבה שיש לנימאס למכ יכ
 תה ןמ םמללזלמל־יכדהמישע ןיב לדבה שיש תלל שי ךכ השמ ידי לע ליאבמנ םשה יפמ םלעמשש יפע׳א ללאל השת
 מיסע ןמ "׳.'יי^נבש יחאל השמ די לע םהב ללטבנמלכתה ןמ סמללזל םשה יפמ סלעמש סייבדהמישעש יחאמלנמה
 לנסל יאשי איבנה היהיש ישפא ךכ לנימאש למכ העשמאילהב םמלנשל יאשי איבנה ךל היהי אלליכנאמללזמליכדה
 בס למכ הימיי יפ לע ןסינמ םישידחה ןינת ינשמיבב ללטבש אלה םעטה הזמל העשמאילהב אלש יפאמלכתה יאש
 ב לאבסמלכמה לכמלנשל האלבנב יאפמת לא איבנ לכ דיב הנלמנמלסיה היהקס ןכ רבדה היה סאש אלא ׳ לנבמכס

 ממבדה מיסעמלגזמיהלאה תילמב



 ׳ג רמאמ

 בנ סלס דיב^ילסר ןיאש רמאכשל ׳ ללכ המליקל סלקמ ןיאל הללכב תילויה ללפגקגזילנעשתל הגליז עיגהס דמלללגזימבדה
 דכד משל השמב לארשי לכיתאה המל כ״אש דאמ השק יבד יחא איבנ לי לעעיהלאהעדב לאבש 5יללנמה םילכשל חיבנ
 הה ישיפב השמ די לע ילכשה אב אלל ׳ סיאיבנ ליהש סהי^באמ^יכשמנ הלבק סדיבןילבלקמ העיהש חנ ינב עיל^מ
 דשפאש הממ עלמלאה קב <!ןללחה סהב ליפיש רשפאש*ידבדבל דבלב״ילבקמה דכמ סהש ייכרבל עלחנההלגקלמבסהה
 אלבמ 3יישלנאה המכסהל ןיאש סייבדב סג לבא ןלסא־יה רמאמב לכדאיבש למכ לזמ לזעניהלאה^קלגידה סהב לכ^ישיש
 ש הממ לארשיל לר;ילהש סירבדה ראשלקלמגיש סדלק הטיחס רחאל המהבגללעהל סיאלכגיעייזל המלדא ה־פכ ןהב
 כ יפ לע ימאכהש היליש הממ הז יכ הזב אכליכל ה^יימ בייח^יבשש^למכגיינזיימ עברא פב ליכזנס חנ יכבל ליס^^נס
 5יי לא איבנ די לע הנ^יסיס י־ישפאס דבדהגיא עינ הכיא כ'אל ׳ דח*א איבנ יפ לע הנ^יסיס רשפא רבכגריהלא3ידב היבנ

 ס לנקנלמאל וקלבקמזלזל יאשד סדא סלש ןיאש אלה יידל^ה ןליעה להנ^ייס המ יפל הזב האינהס ילרא ןכ לעל ׳ לטב/יי
 לע סיןלימא הבש סישישהל סירקעה^יליה לל ריכעה דחא איבנ יפ לע הלחני תרמאנש עכשמנ הלבק הב לבלקמ אלהש
 ת הכשמנש ןלשארהאיבנה ירבד לטבל תכלד ססהש ילתג ילייב לל ייבעי בח אלא ןלשארק ימאמבלנבעכש ךרדה
 יא הזה עמאהל * ילמג זילמא הזה ינשה חילשתעלחילש לכלעמאעיש אלה הנה הזה *יתיבה ךיד סללאל ׳ לנתמ הלבקה
 טהלב סאעפלמ לאעלא סישלע סיאיבנהעללז הביה סישנא אנמנש יחא סיעפלמ לאעלעלאעיישע דנמ היהיש שפא
 סדי לע הילעעעל סיהללש סניאש׳יאיבנה אנמנס יחאש דלעל״עיחא העידי לז יאב לא סיינמ ימלטיחכ ףלתבב סאל
 עד זענהל לעלחילש לעעלילהלעלא אלה הזה שיאה די לע תשענהעפלמה לאעלאתש ימאי ימ סיזיפלמלנייעלא סישלע
 עלחילש לע היאיעפלמה לאעלאה ןיאש יאלבמ אוה הזלל דבלב לעלאיבנ לע תלהל קיעלאה הז לל ןענ אל אמש לדי לע
 בש סעטהמ השמעילעמ חקלעש ילאי חילשהעוחילס לע היאיה סללאלאה ימאמהמ חי פב הז יאבעכש למכ חילשה

 לא עומשל ילאי תשמ לש לעלחילש ריבענש ךידהלע חילשהעלחילש דיבעי סא הז יפלל ־אה ימאמהמ יייפב לנבעכש
 בד לייבדב לאבש יפעא ־שמ יבדב לאישי לנימאה הז ילבעבל • ןלשאדה איבנה ייבד לטבל אבר ינשה איבנה ייבד
 יעמא ימיב סהל ייבענש יפל הזלעיהלא איהש םילבוקמ סעליה סע לנבעכש למכ חנ יככעילע לע סיקללח סייבד
 חנמל סדאמ ללבקש הילעה ןמל סעלבקמ זיזל ןיאשילאישיליהאל ןכ אל סאש השמ די לע הילעעעל הנלי סשהש
 ב ללדג הנשליה ןליחאה איבנהש סהלעמאעכסכ סא סיכיד ינשב היח הזה ילייבהל 'עכשמנ הלבק סהיעלבא די לע
 לעמחענהלאה םינימה ינש יכ ןלשאיכ קזחעלמא ןליחאה חילשהעוחילש סהלגימאענשכ סאל'ןלשאיה ןמ הגידמב
 ג סיעפלמלעלעלא לדי לע לשעכש יפל סינלסאיה ןמ הגרדמב לתג לעליה סללא׳ דלתגעלמא לעלחילשבו השמ״עאלבנכ
 קחני לא סהיבא לא אראל ־מא פב הז עכהראיב רככל ׳ סחלמכ אלהת םליה דע סללעמ לשענ אלש סיאדלנל סיללדג
 סיגיפלמלעלעלא לדי לע שדחל ללכי היהש ללדגה למשב השמל הלגנש רמללכ םהל יעעדלנ אל ת ימשל ידש לחב בקעי לחל
 בערב סגימפל סייעסנ םיסנ אלא סללעמ סהביינלשארל לשענ אלש המ סללעלש לבהנמ ילנשב סימסילפמל טי־יללג
 בלעכה דמלאש למכ השמ םע רבדמ ללקתעא לעמש לארשי לכש חילשהעלעמאעת סללאל ברח ידימ זמחלמבל ;'לממ
 מ לארשי ליה הז דלבעבל ךירבדב לנימאי ךכ ךיעמל ךדי לע תדלעעעל הנלר טז^ש ךמע ירבדב םעה עמשי ילבעב
 לנבעכש ך־חה לע לעלחילשעמאזינשיחא םיכלשארה םיאיבנה ירבד לכ רןןיסיש פע"אל לירבדב ןילראתל ןיביילחת
 איבנ דימעב אביש יספא סא סללאל ׳ דלראמה הזמ י קרפב מכש למכ לעאלבנעגרדמעלעענל חה מאמהת חי קרפב
 איבנה ליהעתאעישכ סא ןידדנ במ דחאב אל סא הז יפל ןכעיאל תכה לילא ןימאהל בייחענשל הסמ ירבד רעלס ־יחא

 רבכ השממ ללדג איבנ אנמיש סללא ׳ תשמעלחילשעמאעהש לליכ לעלחילשעמאענשכ סאל ה^מ הגידמב ללדג אלהה
 רבדא הפ לא הפ מי יעיב לכב השמ ידבע ןכ אל לגלעדלעא לילא האיתב ה סכאיבנ היהי סא יתא הז ענמה לעכה ראב
 א איבנ סללעל סלקי אלש הילעה ךלסב יאבש לל*׳ כ איבנ לכ קחב אלהש הממ הלעמל השמעאיבנעילעעיש ידה ׳ לב
 סק אלל הרלעה <גןלסבעכש למכ לל הנענלישהמ השמ לאשש אלה הגרדמה לזש 'ינפלא םינפ םשה להעדיש לע;מכ יחא
 עיגהש רעאיל האלבנב ראפעמ לא איבנ סלש אבי סא הז יפלל ׳ םינפ לא סייפ ה לעדי ישא השמכ לאיסיב דלע איבנ
 הבאנ אל העשעאילהב אלש השמ ירבדמ רבד לעסל לי^א עלמשל ילאיש רמאיל רשפא יאש המ השממ הללדג הגרדמל
 לע מהס לייחא לאבש םיאיבנה לכמל השממ הגרדמב לתג לעליהעמאיש ךירנש לל ימאכ לנחנא יכ לילא עמשנ אלל לל
 סיקללחה לכ עיקשישל'יאיבנה לכל השמ ידי לע לשענש המ לכמ סיארלנל 'יללדג סיעפימועלעלא השעישכ הזל לידימלע
 ל תסמ תשעש לתכ לילע סיתקת לכליפשיל סהילע רבגעיל ־דדה ימכח לכ חננישל לעלעל ח־קל הסמ השעש למכ לילע
 מ ישנ ליהש למכ לכל סימס-ילפמל סייללג השעיש סיעפלתהלעלעלאה ליהישל הימכח לכלל סירנת ימלטיח לכלל העיפל
 דלתעל סמלי ןנעה דלמע השמ ךיללהש למכ םדימעמ סישנ ליהישל לאישילכ יניעלל ־עיפ יניעל זשמ



 'ג רמאמ

 גחלמ^יגישתקלע דימ היה אלסעכסה סמה יגיללז קשפה ילב הכס סיעביא קה די־־ילהל סעה ינפל הליל סאה דלמנר
 דמאס למכ ןסטת סיסדחה ןייכמ לטבל הימייל לארשי לעמסס תמל* יספא יא תזגיללזכ לבא למענילהי הלאכל לייבד
 ןמ הלעסכ בלעכה היזע תכסס תת יכ הלגמד קפבעלפסלןיה לה^יכס למכ לסרלל איק לחכסאד סלסמ ןכ לסעס יספא

 איהה הלבמה ת5ייה אלס יפל לא׳גילבמסהל דיגיעת בליב׳עאזה תילעה הנסמעא ללעכל סידל חכסמ איקז םלסמ הליגה
 גל יכז לסעס למכעיכסה תללאגל יכזעלסעל אלא תסמ ייבד לטבל הב תנללכה העיה אלס סגל׳עליהדהעדסעתעחא
 אל לחאס למכ תמלקממ סייבמעאיבי רקעע אלס דבלבל יכז הל עלסעל ילאיס סילבלקמ ליה ךכס תכלסא־יה הללאגל
 לעעד ןענתל ססה חילס אלהס תאיל׳אלככב דאפעת לא יחא איבכ אבי סא סללאל* לכל תלקממ סייבמעאיבי ךיעעס
 ראסבל ססה יפמ סלפמסס דחאעתבדהעדסעב ןמאיס ילאד־יעלב הז תכה העסעאילתב אלס תסמ ירבד לטבלל לדי
 לעתס לאיסי לכס תסמעלחילס תתאעבס לתכ ללילחילסעמאעעס אל סא •יספא יא ןכ סגעמבדהע־יסעעללזעלבמה
 סיקתהל הלבמה לכעא ךילא היבדאל ידמע דימע הפ תליאל* סכילתאל סכל לבלס סהל ילליא ךל תסמל *ימלא ללקהעא

 עלחילס סתלעליאעיס ידכ סייפכ סיכפ סתמע יבדל לאדסי לכ לא ססה תלגב הז ילבעבל* סדמלע יסא סיטפשמהל
 העלאל ילאר יעלכל ימחה ל־ייכע יבלעב לר ןכעה בעב ךילא אב יככא הכה השמ לא ססה׳ליאס להזל ימבעעלתא הסמ
 סלבי רשא לכל ללא לעתסי תזלל ךעא ייבדב סעה עמסיס להזל העס העלאל׳את־עללעיע בל הסעי סכתא הזל תנידמ
 יס איבכ סלסל לעמסי אל תזלל ססה חילס אלהס סללעל הסמב לכימאיס דיעעב יכסתל* חב ינבערלע דגכ היהי סא
 עארלהב אלס הסמ ירבד לע רלבעל יבכל עתלסה יכ־ ךכל חילס אלתס ססה יפמ לעמסי אל סא הסמ ייבד רלעסל אביס

 ד לעס ךכ לע איבכל עלתסל ילאר ןיאס ססה יפמ לתבעב אלה עתסס תמ לע ייבעל איבכל עמלסס ימכ הז ייה העס
 נ ססה יפמ למבעב אלה עמסס תת לע רלבעל ־יזיא איבכל עמסס יפל תיראה לעלאעיתהס איבכה תע סכעכ הזיבד

 ד רלעטל ססה תילס אלהס ימאיס תאלבכב ראפעמ לא איכנ היתיס ןה סדא סלסל ןימאהל יספא יאס יאלבמ אלה הזלנ
 ילס לכלעמאעכס למכ לתג יבמלפב לעלחילס לכלעתאעעיס דע לטביל סכמז עיגתסל סייכמז סתס יתללל תסמ ייבד
 ת ללק לעתסי לארשי לכס ןלסאיכ ללדנ יבתלפ דיעעב אבמיס יספא סא סללאל *• אבי י סיסס דמעמב תסתעלחילס
 להיפ עלקיסכת יכקסי קלספ לע עיזח סידמב בלעכ ךכס אבתיס דיעעס אלה לזיעעד סאה ךלעמ סהלא יבדמ סיקל^
 מ לבא לאב ןיחבסמ אלל ןידמלמ ליתל סבלב הילע דלתלע עקענ היהי אלל יככא לארסי לעמסס העסב הדלתי ד •יתא
 'יחכסל ןידמל,עליהל ליזת העמסכל לבמע תעא דכד׳נס לכיעלניבחילס לד ןליבזליפ תסעע לביבי הסמ לל תמאל הסמ

 הלגי יאללל הסמ לל לימא הסמ לבא סתל לאבל ליזמ׳ חכעסמ תללכ יבלע לדלמלע ^א יבלע סדל ייסב תסמ תמ לימא
 *כע סביקב ריילעליעכ בס אלה אבלדיעעללבאליסכע לז ןיא סתלרליא׳ לתיפעלקיסכת יכקסייאלללהיבס סעפלכל
 יפלל דללכעלעבמא ילב הבה יפמ ןלסאיכ יבס דלמל דיעעבלאיסי לכל אבליי רבכס איה לז סעעדס סילפמ ךל ידה
 יס בירחמ הז ןיא לבאל לאה ןלביב יללע רבדה הזס ימאבס ילאר ךעליש סיקלספת יפב חיכלמ הז ןיאס יחא יכ יעעד
 ל דספאיאס ססה יפמ יבד עמסס איבכהעגידמב הזב סלדי לכחנאל * יידלעה ןלייעה יפל אבמיס עכמנ אלל אבמיס
 עתאעע סא ססה יפמ למבעכ אלה ןכ עמסיס דע ססהמ למבעב אלה תללבס תמ ךפהעלסעל רחא איבנל עלמסל
 לכחנא לנעתססעליבדה ע־יסעת יבד לטבל לילא עתסכ אלל לל הבאכ אל תסמעלחילסעמאענס למכ חילסתעלחילס
 ךומכ סהיחא בךימ סהל סיקא איבנ הדלעב בלעכס הת יכ ייתלאל לבילע סיקללחת לא בסלי ךרלה הז לעל ססה יפמ
 א בךיתסל הסמ די לע הנענס למכ תי לע הילע ןענעס איבנ לרס לנמבא יסא לכעא סהילא יבדל ליפב ייבד יעלימ
 איבכ דעעס רבדמ ביעכתס סיימלא סתס סכדד יפל <!ןאס סתל ימאנ לנחנא ^א סהת אלל לאיסי יחאמ לד סתיחא
 לעלאיבכ עלליאל לעמקה תיהעס ילאר ךלמכ סהל סיקא איבנ יתאס יחא תמ תסמב הז תיהס למכ לדי לע תיילע ןעכעס
 ס דמעמב הסמ לס לעאלבנ זעמאענס ךרדה לע לכימאס למכעיתלאת הילעל יקע אלהס חילסהעלחילסגזילמאאיהס

 :דסח סלס ילכל קפס ילבל אלבי
 סללחב עדלעא לילא האימב ה סכאיבנ היהי סא הילעב נס הז יכ תללל קללחל ןידה לעבל םי כ קר6
 'יבכ בתיסדיעעב ספא יבכ לבא׳ירמל זיתא לע אלא׳מאכ אל לגל הסמ ידבע ןכ אל לב יכדא
 אבמי דבכ יכ לנתמ ללדג לא להלמכ אבתי אלס לע הדלמ יניא תסמכ יסיכ דלע איבכ סק אל ןכל* לנממ לתג יא תסמב
 ליה דסאל הדלהי יכלמ לכב להלתכ היה אל מ־יחאל היקזח לע לעכה תא י־יהס הזל דיעעכ להלמכ אבמיס יכד לע ןלסלה הז
 תכ סלקי אלס יספא יאל להלמכ סק אל לי־יחאל לגל 'ה לא בס רסא ךלמ לינפל היה אל לתלמכל להישיאי לע תאכ ןכל• מנפל

 להלמכ סוקי אלס לכיא לתלתכ סק אל יפ לבא* לנממ לתג לא להומכ היהי חיסמה ךלת ייתס לכממ לגדנ לא סללעל להלמכ
 עלכלמה הקספנס עולגה דע סיכלתה לכסמכס ןמז ךסמ לעלא לכבס לא ידיחי הת יאלעב להלתכ סק אלס אלא סללעל

 דמאנ אלס ענלמת תת ןכ סאל* סללעל להלמכ סלקי אלס ןפלא לכמ להלתכ סעאל דמ עדגי



 ג רמאמ

 לע זידחא סיאיבנה לכסמנס ןמז לעלא לכפש לי השמכ לאישיב דלע איבכ סק אלל׳לניכהדמאס המ יכ ןאכב ןכ מאנ
 היכזכש דלע גילמ ילבעב סאל ׳ לבממ ללדג לא להלמכ אפמי יככ דעעב לבאל להלמכ סק אל סהמ האלכנה תקספכש
 אבי אלש ןמז לכ יפש׳ דלע ילכזי אל ללמעל לשיד חכשיל הגקשי למכ טעלמ ןליז לע אלא תילמ דיע ןלשל ןיא ךקלי השמב
 חיכה ןי(^ הזב הבלש^יהל''לגל בילג לבנל דלע איקי אל ןכל׳ יתה יתלאכ ל^׳המחלמ דלע לדמלי אל ןכל׳לגממ ןייה
 סק אל לארשיב יכ מללל קללחל ןיד לעבל ישפא היה יבכ ןכ סאש דבלב לנימאש סיבלגלכה ןמ השמגיאלבנ^יגרדמ
 שילכגיגידמ הלעלימש סשתמ יבר השמ שקבש הרל^יב אבמנש הממ,אלה חרכהה יקע לבא׳ סק סללבהעלמלאבלבא
 מ ךמעל ינא לנילפנל לל ימאשכ סשהמ לניבר השמ שקבש המ אלה הזל לילמלאה ־יאש לכמ האלבנב לגיגילמל לארשי
 'ביכש הישע אלש הזל לארשיל המלא סלש הלסע אלש דחאה׳ סירבד ינש לנממ שקב יכ המדאה ינפ לע ישא סעה לכמ
 • ׳ לל ן5ינל סללעהגילמלא לע הניכש הישע אלש לניבי השמ שקב לתא ןכל סהב האלבנ אבמהל סללעהעלמלא לע
 פ לארשיל המלא סלש הלשע אלש לאשש למכ יכ ךמעל ינא לימא הזל האלבנב סדא סלש לל הלשי אלש לנממ שקב ינשהל
 'אלבנהגדג־ידמב לילא סדא סלש הלשי אלש ינא גקלמב לאשש הארנ ןכ לזי לשריפש למכ סהילע לארשיל הניכש^ייישב
 לגקלאב סשה לל הדלהש ירה ׳ סשב ךעדאל יניעב ןחעיאבמ יכ תשעאערבד רשא רבדה עא סג הז,מבלש;מב לל רמאנל
 א דמללכ השמכ לארשיב דלע (ייבנ סלקי אלש הרל^יה ךלסב בל3יכה עלע דיעהש המ אלה הז רלבעבל לנממ שקבש יללע
 ניאש 5ילמלא ־יאשכ ןכש לכל ךכ לע חטבלהש למכ סללעל להלמכ סלקי אל האלבנל גזירחבנה המלאה איהש לאדשיב׳יפא

 הגדמלאב לבא סק לניאש א5ה לארשיב השמכ לארשיב דלע איבנ סק אלל לז^ש המל׳ תאלבנה סהילע לגחגישגימלאד
 בי פב לנשיפש למכ לארשי ילבעב העיה האלבנב השמעגידמש למכ יכעלרלהל הז לרמא סעלב להמל׳ סק סללעה
 סכרביש ידכ לארשי ליבשב אלא ססלק לעמה סע האלבנבגישהש הגרדמ העלאל עיגה אל סעלב ןכ הזה ימאמה ןמ

 ׳ ןח עאבמ יכ השעאגירבד ישא זזה דבדהעא סג יל מאנ רבכש הלילח השמעגידמל סעלבעגידמ הלשעש אל לבא
 יפלל ׳ סללעהעלמלא לע האלבכ ללחע אלשל לעגרדמל איבנ סלשעגרדמ הלשע אלש ישה לל הדלהש סשב ךעדאל יניעב
 יב אלא עבטב סדאה לע ללתע אל תאלבנהש דחאה סירכד ינש לנממ ןיבה שקבש לעשקב ישה לל הדלהש השח הארש
 במ בלט ענלמ ישה היה אל עבטב הלח העיה סאש סללעהעלמלא לע האלבנה ללחע אלש לל הרלה׳יפלל יקלא ןלברב
 לכשהעגרדממ הלעמל אלהש רבדל ייסנ ןיינע היהע יעאיבנש לנממ ןיבה בהל׳ סללעהעלמלא לע ללחע אלש לילעבח
 לחיטבה ךיא לנגישיש ישלכאה לכשה קחב היה סאש הילא ןכלמ היהי סא ךאל הריהיה דבמ יפא האלבנבגישהל יתלניאה

 ' תש לארשימ סדא היהי סאש לילעבח בלט ענמיש ילאר קא ישה הנה השמכ איבנ לארשיב סלקי אלשל סשב ךעדאל ישה
 נע לעאלבנעליהל קפס ילב לבא׳ לנלניב לילע עיפשי אלש הג־־ידמ תעלאל ןכלמ האלבנה ללחל ערחבנה המלאה איהש
 ה השמ שיגרהש ילבעבל׳ לעללזל רסחה לעלא השעי אלש לחיטבה לננישיש סדאה קחמ ןיאשגלפלמ דסחב ייסנ ןיינע
 ה לל הדלתש רחאש בשח יכ ךדלבכעא אנ ינארה חאל עדחא תלאש הזל ךמס סנח דשח לחעעלשעל ןלברגיעש העיהש
 ה להגישיש סדאת קחב לניאש פע'א לדלבכ עגשת לאעייאר סגש לגישתל לאר סדא סלש ןיאש סנח דסח למעעלשעל ישה
 יכאלמ׳יפא לח ל־י^בל יחל סדאה ינארי אל ט ינפעאעלאיל לכלע אל הז לע הבלשעה להעאבל׳ דסחה דב לע לל האריש
 הגישיש סדאה קחמ קאש יפל ךממ ענלת ינאשעאזה הגשההש בלשחע אל הז יפל הבלשעה יפ היהד סייח סתסעדשה

 ךל יד יכעאזה הגרדליה העאגישעש ישפא יא הזלל הלגישיש דימע סייח סהשערשה יכאלמ קחמ הז סג ןיאש יפל לבא
 עלכיאעעידי איהש סיירלחדעגשה לנמח ענמ אל תזלל רשפא יא סהמ ר^יליגישהל לכאערשה יכאלמעגשהכ גישעש

 דחא לללת סירבדה 'יפלל׳ לעללז הנגישי אלש לעלמבעמ דכדעגשה אלהש לינפעגשה אלא לנמח עלאבמנהעללשלעסה
 ת דימעמ שנ אלה השמכ לאישיכ דלע איבנ סק אלל קלספ יכ ןיבנש ילאר םשכ ךעדאל מאש למכ לעלאש ישה לל הדלהש
 ׳ערבר לע קללחל יאשד איבנ סלש היהי אל תזלל לידחא סיאבה סיאיבנה לכ לע האלבנב השמעג־ידמ לדיג לע ה ילמ
 א׳ עאזה הרלעהעליתבנ לע ה־ילמ אלהש יפל תשמערלעל למבע ינפב יטרפ שיש השמעאלבנעלנמל הז יפל היה ילארל
 לבא לנממ ללדג אלל השחכ לארשיב סלקי אלש אלהעחאש דמללל לגרמאשייפה לע קללחל ןיד לעבל יספאש יפל לבא
 רשפאש האריש מ תסממ הבגל סתדבאמ סלדי׳ דאמ הבגל אשנל סלרילעלאראש למכ סלקש יספא סללעהעלמלאב
 'יקיספה יפ היהיש חדלנ סא ^אשרלדל למבע ינפב שיש אלל חילשהעלחילסמ <!ןכע לעלא לנמש הזל השממ לתג סלקיס
 תאלבנב ראפעמ לא איבנ לש ןליאיש רמלל רשפא יא הנה תשחכ ללדג יחא איבנ יעעב סלקיש רשפא הטישל סהירבדכ
 דמעמב לדי לע הדלע ע5יל סשת חילש אלהשעמאעיש אלהל חילשה לחלש לנל יאבעיש אל סא השמ ייבד לע קללחל
 'לחילש דחאכ סעה לכ עמשישכ 'עיעב הזעמאעיס ספא סא סללאל׳ לנרמאש למכ קשמעלחילסעמאענש למכ אלבר ס

 עלרעסנב קסע לנל ןיא השמב זז הט רשאכ שאה ךלעת יבדמ סיקלא ה ל^כ חילש ה



 ג רמאמ

 סדא טנמל עמשנ אל ךרדה הז לע חילשה לחילש עמאגזיי אלש דלע לכל דבלכ סשה עתכחכ רצעי יבל זז יכ^ליגחסנכ
 ה ראבל סירקעה ןמ ךדע השמ םיאלכנ השעש סעש לז סבמיה לע הלמ/>ל שיל־• העשעארלהב אלש השמ ייכד לטבל
 ל^יגידממ השמל סה סלכ לייחא יאבהל ליגפל סימדלקה יאיבנה לב יכ ימאל לעללזל השמגחאלככ ןיב שיש סילדבהה
 'יבנל עלמשל רשפא היה יבכ הזה קעה אלמלאש ימלל לנקעדש הארנל הננקש^ אלשלעדה חסלנעאלש רקעגללשעל יזח
 יפל לירקא סיאבה יאיבנה ללדג אלהש השמ ייבד לטבל הגידמב ןטקה איבנל׳ע^שנ ךיא המי^י אלהל השמ ירבד לטבל
 פא לבא 'יאיבנה ךשמ ימי לכב תסמכ לארשיב דלע איבנ סק אלל׳יפ יכ מלל לעעד יכ ימא^י סא אלא לז אלה בגקכש תמ
 פא יאש לנקנא לנראיכ רבכל הילגרה חסלנגי אלש דחא ךרע3ילשעל ךיבלה תזלל להלמכיחא איבנ סלקיש דיגיעב ישפא
 ימ ירבד לטבל ןמז סלשב ןטקה איבנל עלמשל ילאר ןיאשל להלמכ אלל ןללז סלשב השממ ללדג יחא ^בנ סלקיש רשפא
 ש אל לנממ לליג לא השמכ רחא איבנגרלמלאב דיגיעב סלקיש רשפאש ימללל קילחל שקעגימל שיש יפל לבא ינממ ללדגס
 העשיגרארלתב אלש ןמז "לשב השמ ירבד לטבל ישפא יאש מלל חילשהגילזיילשל ךסמנ ףנע אלא שרש השמ עאלבנ לנליפ
 אלש ךרע אלל שרשגרלשעל ךיטבנ אל הזבל'השמ לש לגרלחילש ררב,חנש למכלגר?חילש;י3יתא לנל ררב;ייש דחא אצ סא
 לבא למבע ינפב דקע יניאל הילגיה ןמ היאי לל ןיאש יבד אלהש לניאב יבכ יכ לז סבמיה השעש למכ הילגיה חסלגגי
 ;ילנמת הלא לימא סינהכגידלגרב ליזי ןלשלמ הארי ןכל לניאיבש למכ חילשהגרלחילשל ךשמנ יבדלגייגימא הנלמא איה
 ^לנמהל הי^כלתגיליחבנ ללגיפ ירה ׳לחללשל חילשה יאדכ השמגרא ת הלב ישא תגיעמ רבד שדחל יאשר איבנ ןיאש דמלמ

 : ראבל לניבדש המ הזל ׳ חילשהגילחילשב
 יגיירב ךינב לימשי סאעלדעהגקא ןתמ ןלייאה לאל׳יתכה ימאש למכתלדע הרלתתתיאיקנ קר^
 ןמזה ףלחג *ימאנ אלל לטשפכ ןבלי אלש יספא יאנחלדעהש למכ יכ מלל׳ דמלא לז יתילדעל
 אל למזלהלתיבשב דחאב׳לעמשתאגיה ןבלארש לדיעת סאל ידעה לשחכלי לא למזלי אלש ןפלאב תילב לא יפ לל הסעכ לא

 לדתאש המ יכ מאנש לא הטמשל הנלשאד הנסב ליגרבשב דחאב יכ מאנסב ן״ממלז ליתי אלש ןפלאב׳לדעה סיפנ מאנ
 ילאר לדנלהס יפל * אבה סללעת ייחל לאיבהל הדלת תמל אלש ־ילבעב לא לתליחהל הקדב לל"ןגינ אלש דלבעב אלה לנרהס
 לבעב תלדעתארקנ ססהתירלת ןכ ןיגיהנ ליהי אלש ידכ סהירכד שרפנ אלל ןיגרתנ ידעה למזלה סאל לטלשפכ ןבליש

 ל סהב רכזנ אלש לבגלמ ןמז לא יאנת סהב שיש דמלל סישלייפלתילרלב סהל השענ אלל ןטשפכעלנמה לנבליס ילארש
 ה ריזחה רלסאש מלללגילילכתילשעללתלנשלל שיפל אבהל הטלספכ תיתמא איהש מללכ הנמאנ ה5יתע דלד דמא הז לענ
 איבהל לילע תליצמה השעמב אלל בלהתנלמאביללנח הרלגיה לכ דקעסל הזבאכליכלערהדבילערמאנלא יינמז היה
 בילחיש סידז יל ליכ לימאב רדלשמה זמר הז לאל רכזנ אלש ןמז יא יאנת סהב שיסימלללגרלבמה לטבל לדיב ןיא יכ תיאר
 השעמל ךרלנ ןיאסל סנמז יבע יבכסל דבלבתנלמא ךיתלנמלכיכ סיימלאש סהתלחיסהס דתי^ל ךתידלתב אלישח
 ינא הז לכ סעל ן׳ראב ינללכ טעמכ ןכ אל סאש ךתיזעל ךידב ינא יכ ינרזע ןכ לעל ינלפדר יקסה הזבלללכתלבליה
 שאל ינייח ךדסחב הגיאל ינללכ טעמכ סהש׳מללכ ׳ ךיפ תליע הרמסאל ינייח ךדסחכ לירבד סתחל ךידלקפ יתיבזע אל
 לבמה טשפ לטבלל סרעל סדא 'לס דיב חכ ןיאל לטוספכ ןבליס׳לדעב רתללכ ךיפ תע סהש ןט ספכתלבמה הרמסאל
 טיינעל׳ינלילע׳ידבכנ סיניינעל סיזמלד סתילית סימכחהלכ סתבלמיכסה סיבי ירעד הרלתכ לאימנ סא ףא יב הזו
 יה סעש לרתאי לבא ןטספכתמא ליהי אלסל סתלאיבמ לסיחכה הז ילבעב אל סתללזלתיליזנ׳דהל ןדע ןג דלפסכ׳יילכש

 ב ןכתאבמנ ןכשמה 'באלמשלמכ 'ינלילע סידבכנ ךקמ׳יניינעלזמד סהב שיתלאינמב ןכ יאבמנ סהה׳ייבדהתמה
 הליכאה ךרלנל׳יתיפסהל 'יינשהל ןלסלה הב לאנמנ ישלנאה הילתה עבטב ןכל׳ידבכנ׳ינליצע'יניינעל זתר אלהל׳לאינמב

 דעסלל סשה חבשל אטבמהל דלבדת לא 'ילכ סהס דבכנ ר^קלי תילכתיל סדאב סה הז לכ סעל חבב 'יאנמנ סהש למכ
 'דכ הילתה עבט דבמ סירבד לאבמנ סללעב ןכל חבב לרןכעב לאבמנש׳ילכתיה ןמ דבכנד_ק)י3י'לכגר אלתשליתללהבי
 סלשלריל לשמ אלה הטמלש סלשלרי יכ מאס אלה הז ךיד לעל סהמ'ידבכנ יגימ 'יניינעל סיזמלר סהש סגיללזלגימהנ
 הניכשל ןכשמ היהתש רמללכ למבע דבמ דבכנ ןיינעל איהש הטמ לס סלסלרי׳לאיבמ שיחכהל ןכ לרמא אלל תלעמ לש
 היהל בלתכה דמאש דלבעב׳יקתבה ןמ יחא׳לאיבמכ דבכנ׳ילכתל למבע דבמ לתיניהל לאקזחי׳לאיבמ זיתכנ אלש למכ
 פכ סייתמא הז סע סהל׳ינלילע סיזמרלל ידבכנ'ירחא'יניינעל'יזמלר׳ייבד הילתב סיס ןיבנ ןכל ׳ לשמל סכל לאקזחי
 דבמל ןמבע דבמדבכנתילכת ןכ סג סתב שי סינלילע סידבכנ סיניייעל זמי סהב שיש סעסגילבמת סכל ןטשפכ
 לטבל הדלב ןהב השענ אלל ןטשפכתליגימא ןהש ימלל לכימאס למכתימע הדלתהתיאךינ תז ילבעבל * סהב הסעמה

 :טשפה
 ילנש ילב יניסב הסמל הנתנש איה סיכבל תלכאמ הלבקה ךסמ יפל סלית לנידיב איהש הילתה בכ קר^
 יפכ גיליסרלפמ הילתהל סדקמהתיכב היתה יילמל׳ינה בה ליתש ןלשאיתיב ןמזב יכ הזל ללכ



 ג רמאמ

 ס5ילא לכ 'יאיבנ סהמע סיאבתנ ליה בג ןכ זע סידבלע סיכלמ סהפ מהס יפע״אל ילגש לבקג־יש הל ישפא יא לבה יפב
 הילעה דתסלע הלתגהריחדייחשלהישאיבלניבמשתמל ׳הילזיהגזירימשלע לאישיעא ןיייהזתל ןביחהדע סימיה
 אלאיי־־ק היה איבנה להילירי ייהשגידה בעכ ןגשעפ לא היוע דעס■ סדיב אגתנ היה אלש אל ה עיב ןהכה להיקלח אנליש
 סהיעחע ?ע סס בעלכל׳ליכזאהעא ידלק היה השנמ יכ לז¥ס דע ססהעא 'יסיעכתל זע ידבלע מה השנמל ןלמאס יפל
 ןיב לז:ג הז לבעבל לבסעליכזאהעא ילדקס השמעכס הילעה יפס ךלמה דיל אבי סאש 'ינהכה ןמ דחא ששח ךכיפל
 ה יחא לספח הסמעילע לככ לדאמ לכבל לספנ לכבל לבבל לכב ססה לא בס ישא להישאי ימיב כח׳אל ׳ ןיינבהעמלס
 לא חלס בר ללס אבלמכ ליניעב היהל ןיינבהעלילס ןיב להיקלח לאכמ גזייבה קדב עא לקזחסכל להלאכמ אלל הזת יפסה
 ה דרחש המל ׳ יעיאנמ הילע יפס ימא אלל הסמ השעש עלדיה הרועה יפס מללכ יעאנמ הילעה יפס ימאל ךלמה

 לע דפסש יפל הזה יבדה סעט ימלשלריב לח דיפ יככ דפסה ירבדעא עמששכ לילגבעא עיקל ךכ לע להיסא^ ךלמה
 לל 'לגל ךילע סיקע דשא ךכלמעאל ךעלא׳ת ךללי קלספב ללגנ להלאבמ תעש העלאל ללגנ אלה לעלחעל הסמ השעש הדלע
 הנעשעס רשפא יא לבבל ללגשכ ןכל־הלילח סתמעחכסנ תילעה תעיתס׳לבעב אל דיחס הדיח תעלא ךלמה דיחסיפלל

 י סש תיהל לאינד סהב היה ייהס לארשי ימכח ילתגל יגסמהל שדחה ללגעיבה ביחס סדלק 'יכילהיעללגעלחעבס יפל
 דלשא ן׳דא לכב זייזלפמ ליהס לאדסיעללג לכל ריעה העכלה ימאל סלשליימ שילפה ילא אב׳לעכה רמא איבנה לאקזחי
 :עאגמנ תילעה העיה ןלרמלס ירעב ילסא ךלמ ביסלהס סייעלכה לכא 'יפא ידהשעדה בעכ ןגסעפ סדיב אבמנ היה
 לבבמ איזע הלעשכלעיבה ןביח ינפמ ילנס לבקעס הל יספא יאל לבבבעטספעמ הילעת העיה יבכעיבה ביחסכל

 סימכחהל לארשיבש סיללדגהל יפסמ יעמ אלא למע ללע אל
 סיישכת חינהש ימללכ הלעל תיקנ עלסכ האסעס דע לבבמ א־דע הלע אל לזרא לבבב ליאשנ סלכ סהבש סישחלימתל
 שבשמ למע ללע אל ייהש עדע סתב לבדעעי אלשעלחמל חכ לדיב היהי לאיסי ץראבש יפל סיללספה לכ למע הלעהל
 רחאל חי ילחמ ינבמ לל לחלשל לבבל סדעב חלסש דע סש יעאכמ אל ילל ינבמל סינהכב תניבאל בלעכה דמא ללכ ילל
 שנה לכעילע סעעמכסמ לעילע תיהע אל יכ הילעב רבדעלנסל יאשד היה אל הדלעת יעדליל סיללדגה לכ סס לראסנס
 ? הנשש יפע אל למעעללעל למיכסת אלש סייחאעלמלקמבל ילסא ץיאבל ןל ימלש ירעב סיאכמנתל לבבב סיראשנה

 ןסיגמ׳יסדחה ןיינמ,תנסס תמל ׳ הילעב יבדעלנסל יאשד היה אל מ״מעינש הללאגל יכז תלעמל לנרמאס למכ בלעכה
 לקמ עה ךכש יללאל ייסעמעללבלילל ןישימשל ןינלמ ליה הילעה ישפשמבש דחא ילנשל הז בשח אל לנימאש למכ ידסעל
 ספ עלנמ היאסנס יחאעינסה הללאגל יכזעלסעל ילאיש הסמ דע׳יאיבנה ןמ לדיב הלבק העיהס תימיימ סילבלקמ
 עלרחא׳למלאב תרלעהעאנמג סאל ללכ הילעב׳לעכה ןמ רבד הנס אל לבא י תמלקמב סידנמעאיניל יכז היהש חספ
 ב ליה אלש ןהה:,דד/׳ג'יקיעעמה דנמ לפי אלתת דנסת הגה סידבדענקב ילנש הז יאב לא לנידיב רשא חסלנתעללז לע
 ימעשה יקלשפלעליעלאת ןיינמ עעדיב יראפעמל ישחל אלמב היעליעלאבל הילעב יקדקדמ׳ידלתית יכ הזל ׳ תב ןיאיקב/י

 סמש אךינ המל לימא ןכל ׳עלמלאה יאש ןכ לסעי אלש המערלסמ לעלא ןיילקל סתי-יפש^ג!^^ הז יבעלכ סהש דע
 כ איהש היאיהל ׳ ילנס ילב השמל הנענש למכ סדיב הילמס איה יכעלאל הזו ׳ הילעבשעליעלא לכ׳ידפלש ליהס 'י־יפלס /
 אש תמל ׳ ילנס ילב דחא חסלנ לע ביעמה <!ןלס דע חיזמ תנקמ סללעה לכב סייזלפמה לאיסי לכ דיב סליה עאנמנ
 ינפל דמלע לנדלע הל׳ה ינפל דמלע לנדלע םהיבאל לימאס למכ הז אלה סייפלס ןלקע הילעבשעלביעענק לע לחאס .
 ןכל הז אלה׳ייפלס ןלקע אלא ימלל לל היה ךעעיב יעעיב תאיא לא ןכל• הז אלה סייפלס׳לקע אלא ימלל לל היה סהיבא ^
 ב סדא ןיאש הלילח הילעבש תממ יבד סדא סלש הנשש ימלל הנללכת ןיא סייפלש ןלקע אלהש לזיאש הממ הזעללזב

 יפל יכ מלל הנללכת לבאעז אלה 'ייפלס ןוקע סה לימאי ףאל ךכל ךכ יענקע לא יעפייז ינא ימאיס יפס <!ןייזיס סללעב
 יפלשכ אלא היה אל יעעדב האיא לאל ימ^ 'לעכה הנשש תמל ךעעיב הא־־יא לאל יגיאיש דאי היה השיפת ךשמ ןיינע

 'לסלה הסמ ןקעל יבדמ היה תלעמ יפלכ אלא למנע לע יבדמ היה אל השמ יכ הלעמ יפלכ דלבכ ךיד לייבד ןקעמה
 א סידלקעה לכקלספב ןיהאלעביעלעעלדלקנה ןכל ׳ הזב אנליבלכ ןכלדלבכ ךיד בעכה ןקגימה יפלשכ ססה יפמ
 הנה הבלעכ יאשעס סע הביעה לע הד לקנה יכ אלה הזב סעסה סהב אנליכל לנינבלל לנל לעל ןיתאל השמ דקפ ישא
 אל הסמ הנלמה היה ןרהאל תשמ דקפ ישא בלעכס פע'ו^ יכ ימאיללאכ הידעת ל הביעה קביעכ ןיבעלענמאבאיה
 לע סינבה בליח ןיא יכעוילהל לנינבלל לנל ןכל'רקעה היה דבלב תסמ יכ דלבכ ךיד בללכנס אלא לל לפט היה ןיהאל

 :ךידה הז לע סלכ ןכלעלבאה יפ לע 'יבייחעמ 'ינבהס יפעא סמנע לע עלבאה במחכ ךכ לכעלבאה יפ
 ססהגיילנזי *יאגלי דמ אנמנס יחאל ןלישח אללניפסלע לילע תמלדי אל ישא אלה סלשה יבדה גכ קרפ

 " העילכעל העלמלסעעגהל ןליסח סלס הב היהיש יספא יא הנה המימע איהשכ



 ג רמאמ

 הגכהה דע^ילפלתעימ 5ילכבה ןתשכ ןבמס שפוד דככ היהיש ןימ הז יאמחכנה יבד לכ ישאמ) הגיילכ^)
 ה ב:מש יכ סןקמהעייחע^ררגאכ לז לכל לכמ הל ע פלחעתעיגשהל ימגאה 5ינמכל5ימכסמ3דיאה

 4^1/ .י• היה הז דובעב;יויכשה3יכל5כ לע ל3ילא ליכי^ הילמגהעמחאה לגממ לכיבי סייכעה דחא ה לניקלא ה לארשי
 "י לע לל ה^ילא שרפי ב^קבב השמ לא ה/ילא סשה^יגיכש הראיה הנללכק לע ן־כל3יל המימ;י סשהערלני היהעש ידכ ביילחמ

 כ י קפס סלס ללפי אלש ידכ דלד יחא ילד קל ׳ סיאיבנל סינקזל סינקזל עשלהי קל עסלהיל השמ קל הילארת הנללכה
 ^ לאדקש אלה לידחא סיאבל עשלתיל עשלהיל השמ ישמש ב5יכבש הילגימ הזה שמיפלל ׳ ילאיש המ יפכ כ^כה;יגבהב
 זלשאדה ב5יכמב ללפיש לנימאש קפסה כג ללפי אלהה בעכב יכ כ3יכב הזה יפה אביש רשפא יאש יפל הפ לעבש היי^י

 דע הכיבמהל קפסה ןמ לב לפכש 3יכבש הרו5י יפ אלהש הליכשמה ילבחל איקש למכ5יילכ;י יתלבל ןכל יפל'יפ ךרטכינ
 כ״ג יפל ךרכלהתלינשמהייפ אלהש דגמלתה ןכל׳גלליכשמה שיפל ישא בי השעש דלמלתה ילבח אלהל יחא'יפל ךרכלקש
 המלש בתכבס הילתה היה^קש יספא יאש יאלבמ אלה הזלל ק סג׳ישלריפהלע ןכל^לליבסק יקללחל סיסלייפה לילע לביל
 לאישי סעתייב ה''בה עייכ אל לזיאש אל ה הז לעל הפ לעבש הילע יקכה להזל הפ לע הזה יפה המע אכמהב אל סא
 שפא יאש יפל דלע׳הפ לעבש הילת סע אלא בתכבש הילתהתנבהל^זילאיכמ ןיאש יפל הזל הפ לעבש הילת ליבשב אלא
 יטפשמכ םיסנאה יכיטעב דימע םישדחתמה סיטיפהש יפל סינליזה לכב קיפסעש ןפלאב מלש סשהתילת היירזיש
 הילתב לזמינ סילללכ סייבד הפ לע יניסב הסמל לנענ ק לע ׳ יפס סללכישמ דאמ סיבי סה םילעפנהסייבדה)
 תתב סינהכתרלתכ ליכזנס סייבלה םהל םישדחתמה סיטיפה ילדל ילד לכבש םימכחה לאיכלי םדי לעש ידכ היכקב
 ידי לעל'לכל הלס היזגמ ימלחל לקמתשידנ הילתה תילמ הישע סלשב 'מלא לאעמשי יתלחתמתתיייב התלאב לתלתתכ
 אבליה ןיא הלבקכ לא 'יפב הילתב אבמנש המ לבא ׳ 'יפב הילתב אגמנ אלש המ לכ עדלי ןהמ דחא לא סיכידה ןתלא
 לימאיס דלמלתב הביה םימעפ אבמת הז ילבעבל־הלבקה לא׳לתכה לטבל דיילמ אלל הלעמ אלל ליעלמ םיכידה ןתלאב
 יספאש יפלל ׳ הבלסת שי ןידל סאל הלבקנ הלבק סא השקמה'מאי ןכל ׳יניסמ הסמל הכלה בישמה ימאיל ךל ן־יינמ לז
 הנבהה יכיד יאשמתחאב לאתלדמגיהמתחאב אנליס אלא לב תלבקה האב אלש יבדב׳איסי ימכח 'יבתקללחמ ללפיס
 ב הערכהה הנתכשב הזל ישפאס המב אלההתקללחמה קלסל המימת סשהתילת היהתש ידכתיקלאה המכחה המיכסה
 לדאיבל לאמשל ןימי ךל לדיגי ישא יבדה ןמ ילסת אל ןכ םנ מאלתלטהל סיבי ייחא הימאל׳ימכחה בליל ילדל ילד לכב
 חמ ביסחל לכידמ םדא לכש יפל יכ 'מלל תזב סתגללכל ןימי אלהש לאמש לעל לאמש.אלהש ןימי לע ךל לימאי ייפא לזי
 ן׳ייאה ימעל םיסנל 'יאתפ המכ אבמתס דע לתללזס תמ לכמ יתמ לכשההל איבסהלתלננלבתהה למנעל סחיללתלכשתמ
 לעייימלא 'ימכחתש קללחל הארי סא <!ןא יכילתכה ימא םהמ יתמ םיליכשמ סמכע לבסחיל םימכחה לע העלת סייבדמ
 ל םימכחה בלי לא דימת הילסמ העיכהה תיהת לבא םללעל סהייבדמ זלזי אל ןימי אלהש לאמס לעל לאמש אלהש ןימי
 ת תעיכהכ הכלהה תיהת סלכמתמאה לא םיכסמ יתמ תיהיל םהמ דחא לכמ םכח יתלי דיחיה היהיש יספא סא <!)אל

 יכ אעיכמ אבכב יזעילא 'יי םע עשלהי 'י ןינע להזל ללכ לייבדכ השעמתישעל םהילע קללחל יאשי דיחיה ןיאל בליה
 מב הכלהש יזעילא י לנא סכל תמ תימאל ללקתכ התאכיס דע םלכמ יתלי תמכחב גל פלמ היה יזעילאייס יפע״ח
 חיננש ילאי ןיא יזעילאייייבדכ היהי תמאהש פע אש איה םימשב אל ימאל לילגי לע עסלהייי דמע סלקמ לכב לתלמכ
 דחא יבדב סאל ׳תלטהל סיבי ייחא הב בלתכש יניס יה לע הילת הנתנ יבכ יכ דיחיה ייבדכ תלסעל ןיבלימה ירבד
 תמאהש בלסחל אבי דיחי לכ יכ ילדל ילד לכב לאישיב ללדנתקללחמ שדחתי ןיבלימה ייבד חיננל דיחיה ייבדכ השעג
 בליה יחאתכלל אלהש לללכה ךידה חיננ אלש ילאי בעל ׳ הללכב הילתה ללפת הזבל השעמל הכלה לייבדכ תסעיל יתא
 ימעל ןלמההס יפל ץיאה ימעתלעד בלי אל םימכחה תעד בליה ליהיס דבלבל םיטעמה ייבד לא דיחיה ייבד חינהל)
 ל ילא-י ןיאש ימאל הז לע המלש ייהזה יבכל ׳ ןכ אלהש ימלל)לילע דיעהל לאביס דע לניאס יבדל םיתפנ קיאה
 בי אל ןלמהה ייהש להזלתמאה ^ללחב םייבל המכב םימיכסמ סתלא סיאלילנא ייהש ןלמהה־תמכסה יחא ךשמהל
 םלשי אנמנ סא לבא תמאה יפל ןכ לניאל ׳ הנלגמ יתלבל םלבא סכסלמ להזל בעיי יכ לספנ אלמל בלנגי יכ בנגל לזלבי
 ;ןאלנה יכ ןומהה לתיכסי ןכל ׳ לתבנגב יכמנל לל ןיא סאל תימאס הייתה יטפשמ יפל ןתי לתיכ ןלה לכתאל םיתעבש
 הסעי אלהל לספנל תיחשמל למכעל קיזמ אלה יכ לילע ללמחל ילאיג בל יסח ססא >!ןאלנ יכ לימאי לבא סנלעל ילאי לניא
 ןכ לניאל שנועל ילאר לניאל בל יסח אלהש ןלמהה לימאי ןכ לעל למנעל קדמתעד ןב סלס ןיאל למנעל עיהל תייבעה
 הבאי אלל יפלכ לכ ינפ אשי אלסקנסליב ללמחיאלליבגתמחתאנקיכ׳נאל^אלנהאנתייללקלעגניכתמאתיפל

 ילאר ןיא בעל דחש הכרי יכ
 ח



 ג רמאמ

 ליה סהיממ)השנמל באחא ־ימיכ ירהש^ימאה >*ןללח לע זימהת למיכסי׳ימעפ יכ ןלמההעמכסהמ היאר איכהל ילאר ןיא
 יכ דכלכ סימכחה בליל הילסמ הערכהה היהליס ילאר ןכ לעל סהידימלנקל סיאיבנה יעיללז זע דלכעל סללכ םימיכסמ
 :רבד הרסח י3ילבל רלדל ילד לכב המימ5י ססה דלק יהלי הזבל גלבעל׳עד ליפמ תמכח ןעי ה יכ איה'יק^אעעמ המכחה
 המכחה םהש סיקללח םיניינע הסלס לע לילי םיקלח הסלס לע ללכב יגןיקעעאזהעיקלאה תסמערלע דכ קרכ
 לעיכה מאס למכ ירבד קלחה הז איקילעליעמאעלעדכ <!ןיקמה קלחה אלה 'אה קלחה :עללכיהל ןלביהל
 קלחה*רלברכ םירבדה ערסעעייבהידבדעאעלחללה לע בלעכאל כ ג רמאל םכלהק לכ לא ה רבד הלאה סירבדהעא

 עפסלמה אלה קלחה הזל הזעללזל סללעה סתחל <^לג לניאסל החגסהתל׳ימסה ןמ הרלעל ססהעיאינמה םהב ־יסא יעדמה
 מלכימ סיעפסלמה סהל יסה לבא סינרנה םירבדה לע ^יקמה קלחה אלה ינסהו :םכח עליה דנמ ליעי לעמכחמ
 זל זנטעס ןיסיבלל ריזחעליכאכ עדלנ םמעט ןיא רסא עלנתה ללכ אלהל םיקלח קלחה הז איקיל תנלר לעליה לע סירלמה

 עפכא תמ יכל לזיא םהב הלנס רחא עי לל םינרנ םירבד םהל ךלמערזג סהס םהימלדל המלדא הרעל םיאלכעעירזל
 הסח עלנבדקה לע לרמא ןכל לנלנר הסענל ימאס לינפל חלר עחנ אלא ^רלעה ןמ טחלשל ראלבה ןמ טחלס ןיב תב קהל
 ה ןיב ללעהעקחרהל דסליהעייסע לע -^יקמה קלחה אלה יסילסהל : ינלנר השענל יערמאס ינפל חלרעחנ חלחינ חיר

 \ ןלסאיה קלחה לע ^יקהל לכלע אלעיסלמינה עדה יכ ראלבמ אלהל לעלכימ סיעפסלמה םהל סיטפסמ ארקיל םיסנאה
 )ילעדהס 'ידבכנה סיסלרדה לעעדמלע המלקמב עקללחמה ןידע הזה רמאמב לנבעכס למכ יכעמעמאח עלעדה סהס
 לכסל ןיא ט דנ סלסב ׳*ןיקהל לכלע אל יסתלנא סינינה 'ייבדהל םיקחהעעדיאלהס כג ינסה קלחה לעל סהב׳ייללע
 קלחה לע אלה העפקה רקעל ׳ לנראיבס למכ האלבנה דנמ אל סא יסה לנא׳ינרנה סייבדה יטרפ עעדל אלבמ יסלנאה

 םיסנאה קב טפסמל ןידעעבלק איהו רסמה דימעהלל 'יסנאה ןיבמללעהקיחיהללדעסעאיהיכ םיטפשמה סהס גה
 דעסל קיפסע אל יכ (לכנ לע טלפסל הל יספא יאגה קלחב׳יפאס אנמע בטיה תב ןילעיסכל ינידמה ןלבקה סלסיס ידכ
 לא ילפכ׳ג וא םילפכ ינס םא בגנה סלסי תמכ רעסל קיפסי יסלנא קעד הז יא יכעמאה ךרד לע םירבדה לכב רסליה
 לכסה לעלא ןאמי רבד הזלעמלי טעמל בי ןיב ןלממ בנלגהס חינהס ימ סיסלמנה יחינמב אנמע יכ סיעעבס לא׳ד
 ןלממעבינג רעסלעיקלאה הרלעת המיכסה הז ילבעבל הברה ימעפ׳יפאל ןלממ עביגנ לע סיאהעמלי תמל יכ יסלנאה

 5יחע ןאנ׳ד סלסי הסבנמהללהערל׳ינס סלסי הלק הבינג ןימ אלהס לב אנליכל ןלדקפב יפלכה יכ׳יפלחעמ סיסנלעב
 י ׳ הסה עבגנב אלהס הממ ללדג אלה תכאלממ ללטבס רלסעבנגב קיזהס קזהה יכ רקב הסמח סלסי רלס בנלגהל ׳ הס
 לעל ׳ הסהעחע ןאנ׳ד רמאעלדללל הזגו בלח ןילטלטמ ראסבמ יעלי הבלימ דספה ןאנהעבנגב סיס ילבעב סללאל
 גל לל ןיא סאל ןלממ סלסי לרבח ןלממ דיספהל אבהס יקמא יללסל רסי ןיד להזל לעבכגב רכמנל לל ןיא סא ימא סלכ
 למכעלספנעבנג לע אלא יעמא ךקמ הז ןיא ןלממעבנג לע סיאהעמליס לבא לפלגמ׳יפא סלגרסיס ידכ לעבנגב רכמנל
 'יטפסמה בלרב ןכל ׳ לעללז אלל ימללכ אלהה בנגהעמל׳לכל לאיסי ינבמ ליחאמ ספנ בניג סיא אנמי יכ בלעכה רמאס
 ה םיקלחה׳ב לע ^יקעעיקלאה הרלעהס למכס ילאר היה ןכ לעל יעמאה יללסהל רסמה יעסלעיסלמינהעדת קפסע אל
 רסי טפסמ קושעלעמאה רסמה יעסל םדא םלס דיב קללכי ןיאסנילרלהל סיטפסמה לע ^יקע ןכ םג ןכ סינלסאדה
 ןכל׳ לנימא ־יסאכ לקילכיל לנלניל לגדמכח לעקלרלהל םיקלח גה ולא לא הדלקה ירבד לכ לקלחנ ןכ לעל ה ב םסה אלא
 לע ילומ'יניינע לנממ םיעפסומקויהלע ססה חבשמ היהש׳לגל לניקלא הרמז בוט יכ הילללה ילמזמב ידלסמה אנמק
 'יטפשמל סיקחל םירבד סהס םיקלח גה ללא לקאמ לארסיל ןקלנל ןכוח׳קי לקמה םהמע <ןןרנ לוכיל הנלרל םכח לקליה
 ל םיענ רמללכ הלהק הואנ םיענ יכ לניקלא הרמז בלט יכ רמא ןכ לעל ללכיל'הנלרל םכח לקמה לע ןה סנ סירלמ סהס
 סמי הנלב ליחקתל וקחגסה לע סידלמה לקלכיל לנלנרל לקמכחמ םיכשמנה םיניינעה לכ לע לל רמללל לללהלקלאיל בלטל
 תנריס םע הז יא הכלקב סנכמל לנלנרב תנידמ תנלבה ךלמכ תנלרקי לקליה לע היני ־ז יכ סנכי 'דסי יחדנ ה סלסלרי
 ל בל ירלבסל אפלדה רמא כחאל לנלנרכ הסלע לקללדג דנמל לקוכלמ יכב לכ לע לודגאלהס יפל ודי לע בכעיס ימ ןיאס
 כס ומכ עבטה ךרדב ללכ האופר לבקי אל לרלבח קלרפ אותס בלה קריבס יכ הזל לקלכי לעקלדלהל סקובנעל סבחמל

 ייבש אפלר אלהס ססה לא סחיי הזלו האלפר ללבקיס יספא רבכ׳ירביאה ראס רלבח קורע לכא האלפדה ימכח לכקכס
 מב לקסוע דימ קוסע לינהל וקלכי ^קלק לע הרליס הממ הח האופר לבקיס לכרדמ ןיאס יפע ה לרלבח קמפ אלהס בלה

 סקאפרל במיק אלה קליחל םעבטב 'יאס בצ ירבסכלס למכ׳מללכ עיסמ חלר יאכד קאל בל ירבשנל'ה בלרק דלד ימאמכ
 הנאסי ימ האכנ חלרל להלחמ לכלכי סיא חלר המלס רמאמכ עבטה דנמ עיסומ םהל ןיאס חלר יאכדל עיסלמ אלה ןכ

 לא לכלכי ימ לר הנאסי ימ האכנ איהס הללח אלה חלרהסכ לבא הלחמה לכלכי אלה קזח ינמחה חליהל הללח סדאסכ לי
 רפסמ הנלמ דמא ךכ רקאלקליחל העבטב ןיא יכ הקלא



 ג רמאמ

 ג רעשמ ן־יח ל^יגמנדלן חכ ביל לנכתא ללדג הז לא *ץשליהל׳גלי ל3ימכח לע^זיתלהל איקיגקלתס סלכל סיבכלכל דפסמ
 הזל לדי לע עכעיס ית יאל תבריס המגקלשעל ללדג אלה יכ ןליגיז לע תילתל לכנלדא ללדג ימא יכ'ס^ישלס לע עלילהל
 מאל׳בל יריכשל אפליה מאס תמ ־דגנכ בל ייבסנל סלבחל לגקלכי לע זלמיל חכ ביל תאל־ ת׳לסלרי הנלכ ליאש המ דגנכ
 הזב הז סהי/ילחכגזמ^יהל םהמ דחאלכ חכל סיבכלכת יפסמגיעדל סכחלגלליה לע גללדלקל רפסמ ןיא לנינלבגיל)

 'לעב י;ילב יכדב׳יפא <!ןיקהל ללכיגיילכע5ילעכ י^ילב ל;ימכתס דחא׳מללכ סיבכלכל יפסמ הנלמ ימאש המ דגנכ הזל
 לבא יפסמב^יילכגי ילעב יגילב סימשנ לאבמיש דספא יא יכ חדכהבגלילכגי לעב אלהש סיבכלכה דפסמ ןכש לכ ילכק
 ה לא הז סע הז סגזויגלהב סהי^ילחכ ילביעגלפהל סיפסמ ;יעידי סחיי הז סע הז טגזמגלהכ סהי^ילחכ ילבר3יגלפהל
 אלהאמלסירשעלטשל <גןלא ןהשלעלדי דפסמ ילעב'יבככהיכ'ריקחהימכחלרמאשהמל'5יילכגזיגזילעביגילבה'מכחה

 ימשה יבכככ סליה סכנהל׳לגיכה׳מ^דאמ יבד סה לנילא׳יארנ 5ילבה*יבכלכה לבא׳יאדנה סיבכלכה לע אלא הז לרמא
 אבמנ לניא לכילאגשלמ יגילבהש׳מלל ילאר ןיאל'הברהמ טעמ אלא סהמגישנ אל לנגללאר^ישלחלל׳ הברה תז^ללזל־ביל
 סמ הנימ להליהמ םכח למליה לע היאר חקל ןכ לעל׳ אבמנ יגללב ל5יליה לע היאר לניא שמשה דלאגישי אלש <!ןלטעה יכ
 יפכ ס^רארלהלטבל לינפל סיענכנ סנלליהל סהי^ילחכנלבכיהלבמהללהה רכדהגיגלפה לענללדלהל סיבכלכל יפסמ
 ה הז לע ילמזמה לכ ךיסמהל׳׳לכל לנלביגללשעל דבעה לא אדלקס ןלדאכ אדקיעלמש סלכל להזל׳גיי ל^ימכח דלזגנחש המ

 5ילרלתל סיבעב סימש תסכמהל ׳עלכיה לעגילילהלגל׳ה סילנע דדלעמ דמא ט ל^ילכיל לנלברל לעמכח 3ילארתל ךידה
 נקלרלהל יגל זפחי סלסהעילבגב אל דלע׳מאל׳גיי לזימכח לע גללרלהל דטמהגללאלפמ היאר איבה אלהילא יכ המכחה לע
 יכ לדסחל סילחימהניא ליאיריגיא 'ה הבלד לבא המלקהל עליזה ילעבב אלל סיסלסה ילעבב לנלבד ןיאש׳מלל ןלנרה לע

 ה ןלביה לעגילרלהל׳לכל׳ה סלסליי תנלב הלח^יב דמאש המ דגנכ הגיא סילשלדי יחבש׳מאל׳׳ה עישלי חבב אלל ליחב אל
 ח לע סירלמל לקאמ סיכסמנ סלכס׳מלל סללעב סיכסמנה סייבד דאסבל רטמהנחדיריב ןכ סג הז ךישמהל־ךשמנה

 חגהללא סג יכ^ילדלהל לארשיל ליטפשמל ליקח בקעיל לייבד דיגמ רלמזמה/!ןלסב'מא [כלעל׳ל3ילכיללנלברלל;ימכח
 חבשל ילארל לנימאש למכ ללכיל תבלדל סכח לגקליה לע לרלי סיטפשמל סיקח סייבד סהס סהבעפקמ הילגזיתש סיקלח
 תשע אל כתא׳מאש המל ריטפשמל ליקחל לייבד סאיק ןכ לעל תמלאה ללכל ל5יאמ סיעיגמ 'יקלח׳גה ללא3ימה לע סס3
 עלנקל סהיפ לע סיגהנ^ימ ליהיש יטפשמל סיקחל ירבד סתלגינזיל לארשיל יסה השעש דסחה בי ססיפל אב ילג לכל ןכ
 סהב יבדלנקיסלמינה^ידה ךרדמש סיטפסמה יפאל ליקחל לידבד סהל עידליש יס לכל ןכ תשע אלש המ ישלנאה סנקלמלס

 'יטפשמל להזל לניאבש למכ ינימאה יל5שהל ישליה יעסל^יקפסמ סזיעידי ה^יה אל יכענמלאה דאס סלעדי אל סליבגהלנ
 ןמ 'ימה הז סהב חיגשהל לארשי סע השעש הזהגלפלמה דסחה לע ססה חבשל ילאדס דמלל הילללה סייסל * סלעדי לב

 : יסלנאהגיילכגיהגשליש המב לנקלכיל לנלביל ל3ימכחמ סיטפסמל סיקחל סירבד סתל עיפשהל האלפנה החגשהה
 מ סאל דמלחה דבמ סא ליגילבס דבמ ןחבי ־יבדה יכ מאל ס \׳־..׳ ימכחמ דחא סכח ילא השקה ן%כ קר^
 ב היסח אבמ5י השמגיריע ןחבעסכ יכ דמאלגיילב^יה דבמ סאל לעלפה דבמ סאל הילבה דבמ
 י ־ גירלגלל היסטל הגהנה'מללכ הילע סניאס סירחא סיניינעל סיילפס הב שיש רל*,לחה דבמ תיסח איה יכ הזל ׳ ןלכב
 ישסא יאש דאמ גילמלענ ■#ווו^לענזילזמלרה'מהלאה ^לדלסה חינגי איה יכ לעלפה דבמל * הילגל לניאפ רבד הב ןיא
 1וו^***|*^בא^ללאהש'יפב הראבש י ' ימאל׳ללכ לייאל^יל לעלפת^למלש הכיגלמ ןבליש
 דבלב 'לימשגגילחלבה חינגי לכא ישלנאהגיילכגיה אטס^יספנה החלבהה חינ^ אל יכגלילכגיה דבמל ׳;לקאד^
 ייבדג לעגלפקמ היהעש ילאר הדלגיה יכ הילבה דבמל^יגרפגהעלחלבהה אלל^ישפנה^החלבהה חינגל ^ גייכל סלל!^
 גלדלבעדבמ השלע סדאס3ילבמה סהל שילאינומיייב סנלסלבגילאיקנ 'לידלבעגללבמ סהל סלקמל סדא קבסהמ3ע
 גללשדחגלמהגללבמה סהל סילאיבידלי סיאיקנ׳יטפסמה סהל לייבחל סדא ןיבשגילבמ לעל הללא ןלי ןלשלב ידיב יכ לאה
 ^ארקנ למבע ןיבל לניבסגללבמה לעל׳ ינידמה ץלבקה דבמגללבייחגימה סהל לגלללז סע לנעמל לאשמ דבמ סדאה לע
 *'שפנב 'לנקמ ןהש ןהב אבליכל תלנעל אטח עארימ לשפנב הבלט הנלכעגללנקל סגילא קסלע סדאש׳לבמה סהל שילא-ילמ
 ןהש סלקמל סדא ןיבש תמב יכ ןלכבהיסח אבמ;יגילבמה ינימ השלשב השמגלילגי ןחביקשכ יכ ימאל הבלט הנלכגל

 . 'ימדהגל/^תל בלחהל ישבהגלפיישל חבה 'גייהב הלבגל איה ט היסח איה תכה הדלבעה יכיד ;יארלתב לד 'לדבעגקלבמ
 שלדיבחל סדא ןיבש המב סאל ׳ ןייבלסחלב היקנ לגידלבע יכ4>ן5ירל^ב'ןכ ןיאש תמגללמהלזמ^יתלבע ןהש ןגןיידזל
 שמ רבד תזלךישגל ייככלהדמאשגחיברהתריגלהשיפל ןכסגהרסחאיתתגת;י,יינידמתגללבמתסהלסיטפסמה ןהש
 היהי 'ימעפ יכ הלש יגילכ םנלע הזל ללדגה ןתכהגילמ דע הייגי הגגשב חבליתש ןכ סג הקלבל ׳ ינידמה ןלבקהגליתשמ

 ב ח גזירעינ ןילהןמגללמטפשמ ללןיא הגגשב חבתתס דלע) "טעמהיהיסימעפל הכיה



 'ג רמאמ

 גיהכ הגגשבג־דההל דלטפ דיזמבגילהה הז יפל ו^במגל׳ ילטפ סדה לע גגית סאל סדה לאמל למד הידיה השליגרילגזיל
 תטכב קד השמ^ירל^ הלב5י אל יכ לליבעל סדא׳יבש התב סאל'יטפלסה ןקעדב יללנק לכה יכ . ■ לייעייכ ק זי^ס המ
 ללכמ הללעה הז סנהיג לס הנידמ סדאה עא ליכ^י ךכ ךיעתל בלהעיהטב הלנ5י •יערל3יל בלה^יי ז טב אל הסעמה
 העידיל ןליעל הכבה ילבמ תמאה ךפהב סה לללה סייבדה לכ יכ לילא יגזיבלסע הנחיה תאןו :׳ ׳ ירבד
 איהל ׳ לכס ילעב לכ לבא הב קפס ןיאס 3יחא הענה עינא מיבד לע בישאס סדלקל הרלע־יה יכרדב
 תב ראבנקהס למכ עבטה דנמ ענמנ היהי סא ^א לנחלאינת ריינל לכסל ספא היהיס ילאר לב הנלמאת אבליס דבלהס
 הרלנלב לאבס י^פלתהללילגללאה דאסל סחנל הטמה ךפהליהל זלי^יעידקכ עבטה דנמגילענמנה יכ בכ דפ'א תאמב
 'אינמהל לאה דיבלילכי סיסב סהב הנלמאה אבלי דבכ סלללאינמ דיינל לכסל דספאס רחא סיאיבנה ירבדב לדבזכ לא

 ה סשגהליליה לא ליתאליבב דחי אנתנ לילבל אנתכ דכדהליליהב לעלאינת ריינל לכסל רספא יאס הת לבא ססדחלל
 ספא יאס התמ לב אנליכל הז לכ דחי דרפנל גלז למנעב דחאה דפסמהליליהלדחאליעביפלחלימלילמלקמ יכסב דחאה
 בל ללכי אלהסב לאה דאלליי אלס למכ לילעליללכיב לאה ראלליי אלל לב הכלמאת אבליס רשפא יא ללילאינמ רייבל לכסל
 לכסה [יאס רחא הז יכ דבע אל רבע דככס סמסל לעלנל הלס לרטקס עבלרת אינמהל אלל דנ לכמ להלמכ •יחא אלדבל
 ה זיא יכ לב הנלמאה אבתס ־יספא יא ק לעל למנעב ענמנ אלהס יפל לילע ליללכיב לאה דאלללי אל ללילאינמ דיינל ללכי

 לכסה היה ספנבלילמלסלינלילנ זמנעבלילענתנב הנלמאת הלייה סאס ספנבלילתלס ןלייס הממ עלענתנב הנלמאה
 .:לב הנלמאה אבליס המליכמאהב אלבמ לכסל קאס ־יחא סייח ילעבה לע סדאל ןלרליי היה אלל הלטבל סדאב ןלינ
 הסמלירלליב לליעידי ןלרסח דנ לע הרמ הז רמחה דנמ הרסח איה הסמלירלליס׳מאס המ יכ תלא לז הענה רחא1
 יא ראבל לא רסלמ לאליעד הז יא דלתלל סא הרעיל יחרכה לניאס דלפס סלס אלל הסמערלליכ רבד ןיא יכ
 ה הליינס קלמע ןיב לידבהל דכ לבליכל ךידנ ה^ה לסע ןב זפילאל סנלפ היה ענמלי>ל ^א יכ׳הידליתלילנממ תלנמ ד
 ןח סיעדמל סה סירלפסה ראס לכ ןכל׳ אלה ךיחא ט ימלדא בעלילי אל סהילע נס לסע ינב ראס ןיבל למירחהל הרלליה
 ללי ןלינסאנמכאללנחנאתנה:;ייילגרלליב ןכןיאסמאסהמל׳סהתטדפלטרפלכבונלירללייסרפמלכידאהדבכן
 סירתלא סהסליולילאהל ׳ ׳ י ללדלללי רלפס אלא היללי ןניא י■-!הסמלירלע דלמסל הלנ למנעב אלה לבא הרללו
 'ירסלמת ןמ ' ־: :' כ אבס המל׳הרללי ןיכלילנ מה אלס סיאיבנה ידי לע סיסעכ אנמכ סתב אנליכל סה לייחב הסעס

 לע רתאנה רבדהש יפל ןכליליהל הרלליה ךרדת ןיאללילדיחל סילסמב אב לכה סהיסעמ ןקליל סעהליאליעד דלמל) ׳
 יכלילדיחב הלליה אלס תסמליאלבנב בלליכה דאיבס אלה הזלל׳יסלקב אלא הנללכה לע דלמעל רשפא יא לסמל הדיח יבד
 האלבנב הללדג סליגיידמ קאס סיאיבנה ךרדס למכלילדיחב רבדיש ילאר היה אל לדי לע ענקכ הדלליה הלייהש דלבעב
 ללבסיס ־יספאל'יפל ךיטנייכ לל ילארה ללינמלס לב ןיא הירכזליאלבנכ לסמ לא הדיח ךרד לע יתאנה ריבדה יכ ןכ רבדל
 'ידמלא תמה אלה סיקלא ה ההא׳מאיילסמב לליאלבנ הלייהס לע סערלימ לאקזחי היה תזלל׳ סיפלתלית סיבר סיסוריפ
 ה קחמ דאר ןיאס ראלבמ אלהל׳ יפב למע רבדל יזח תזלל לליאלבנב ןמסח הז היהיס האדיס אלה סילסמ לשממ אלה יל
 רבדא תפ לא תפ לב תאל הסמליאלבנ בלליכה חבסס אלת הז לעש האלבנה לילגרלמבס הללעתה ןמ אלא תיהליס תרלליה
 :יר.-מ בסחס המ ךפה הז הנתל ־ימלחת דנמ ןלדסח לב סי׳תיחב אבה יידללית רלבדתס אנמנלילדיחב אלל הארמל לב
 סרס'יפב הבליכ איה יכ ךפהב יבדה הנה 5ילהלאת יראלי תבליכ אלס לעיפה דנמ הרסח איהס תאס הת ןכו
 תתס הבעכל יחל סדאה ינארי אל יכ ללטה תא קחגסהת ענמנ יסתס הראיבללילמסגהעקחרהללילדחאה
 אל ךיכרד אנ ינעידלחליי לל תאסכ הסמל הז ^בס לתכ לילילירב ןהב גיהנמ אלהסליממה דנמ אלהליי ינממגסליס
 תעדיה סדאל.דספאס לטרד ןת לילילירב ליא גיהנמ אלה ןהבס תתתגי יכ לעדלתס ךיניעב ןח אנמא ןעמל ךעדאל
 השמלירלע הבליכ אלס תתל׳ לגסמס רספא יא למנע יראלי לבא׳ סיגיסמהלימרדמ קלפלחליה יפכ טעמל בר ןיב זהב

 א לה דחאהס׳מאיס ילימא ילילב ליעד ליחנלי אל הילליהל ילכסה ןמעת יפכלימאת לא סיכסמ ילילבליעד לליניתל ^■ןו* ^ ^
 אלהס לאב סיפלסלליפה ליתאיס תמ יכ׳ סידמלא סתס תמ יפל סמנעב סילדבנ סיאנמנ סלילית סע דחא סה!■■11'^'״ ׳
 סמנעב סיאנמנ סילדבנ סי־יבדג לב סיס לנימאי אל,סה יכ ךרדה הז לע לניא דחא ללילית סע לכש למל ליכסמל לכס

 ^ סללאל הבכרה סלס ילב טלספלכסלייאלהיכ׳לילניתב1ו11ומ^למס'גה ללאכ איקי דחאת רבדה טליתאי לבא־ הלילח
 לזב ינללי ללילתלס היתיס רקסה ןמ ט עילמנעמ ץלח רבד ליכסי אלל ליכשמ אלה ןכ סאל ליכסיס חיכהב לכס אלתס ־יחא
 לגיתחא הברעי אל הז לכ סעל יתגי לעפב לכסלמ אלה הניחבהגיאזבל לעפה לא חכת ןת לאינומ ינחללז תיהיסל ל^יללזב
 סנלסידפ לא סלטכיטסד*ירמלא סהס למכ לתנעב דמלע דחא לכ סיאנמנ סילדבנ סמבד הסלס לב גיתיס לבאל׳ ללב

 דחא מתיסל



 ג רמאמ

 דיייל לבשל דשפור יאש 5ילנלסארת5י)לכשלתה דגנכ יבד אלהש דחי'יךןילסה ינש לקדני אל סא רשפא יא הז דחא ליהישז
 סוקיאר אל יכ סכעיישפנל דאת סעיתשנל יתא לב [ימאהלח הריהזהל עלמשגה ןכ סג השיחכה למנעב הזלל לגילאינמ
 אלש׳ילכ^ה דבמ הרסח איהש רמאש הת ס^אן . :לתס לכ^ינלמגזי לספ סכל סעישעל ן־לעיחס_}י ןפ הנלתגי לכ
 חלס המל העב דה רמאמב רלכזנש למכ זמ דב סימכחל הריכזה דבכ יכ לניא הז לקיישפנה החלבהה הדיכזה
 'ישפטל ימכח טטקל׳יללדג הנקת סעה לכל לבא דבלבייליכסמלל ימכחל תננקנ אל הרןקהש יפל בחר רלאיב הז הראיב
 הנלמאה סהב ן־עלילכלשנרהב יגשלמה ירבדהל סהבהכלתאהאבעש סיילארל לכל סיגבלת סירבד הבלאלבישילארן

 לרמאי לבא ללכ הנמאה סהב ז5ילי אל סיתכחל אלא׳ינבלמ יגילבל שג־יהב סיגשלת ןקלבה סילכשלמה סייבדהל הללדג
 ןיעל סיארג תיפב סיימסג סירבד השמ^יריע הדעי הזלל ׳ ךיסל קלחי רבד אלה שלחלגסלת יגילכ אלהש הת יכ ןלתהה
 מ יפכ שיאל שיא סלכ לריכיס ידכ זמרב סיליכשמל אלא סיגשלת יגילב סיילכש סירבדל הנקמ סעה לכל שלחל סיגשלתל
 זיאשגילימשנה 5יגשה היהיל אטחה סלרגיאלשןתזלכגזילישפנהל^יממשגהעוחלנההלכלגשליהרל^יהידילעשלגקגידמ
 רתאל איבנל ללדג סכח היהל לארשי גימלאמ היה אלש סעלב הז לע דיעה דבכלגללישפנה לע היאר לגשליש עבטה ךידמ
 ה רחא הוקגיל קייחא לארשיל היהיש גיסת לגקאלבנ לא לנזיתכח דנתש האריש להלמכ יגיייחא יה5יל סירשיעלמ ישפנ ןללמגי

 לנרחלנה לע היאר הזה׳ללעב החגשההש ןיבהש יפל לארשיכ הלק5יל5יירחא לל היהגיגילמיש דחאש ףסלכ היהש דע ;ללמה
 סללעב שפנהגיחלנת לע היאר איהש סללע לסלגהנמ ךרדכ אלש תתלאב סידימ;ית סיסנגיליהב יכ שכו אבה סללעב
 סינענ ליה תאלבנ סש ה^ייה אלש ינש^ייבב ל^אל דימ;י לארשיבגיאנמנ האלבנה ת;ייה ןלשאר^ייב ןליזלכש לתכ אפה
 ה שלשל האלבגיה הטמסב ;יישש הנש לכב ץראה השע^ש למכ המלאב סידיתגית סירחא סיסכ ליהל ללקגיכב סימעמ
 תאש הטמסה ;ינש לכבש ותכל סינסה שלשל האלבנכה3יאגיםעלגזייסשה תנשב סכל יגיכדבגקא יגיילנל תאש למכ סינשה
 הדל/גהעא עלמשל5ילכלסהנחב סיללע סלכ ליה לכל ךידעסב ישא ךיגל <!ןטהל סיסנהל סישנאה סעה 3יא להקה בל^יכה
 כסמבלילבא לסמב }ילא ל^מס למכ דקתב ליהש׳ידימקמ ידיא יסנל׳לכל ךקללעב ךנרא^יא שיא דלמחי אלל׳לגיכה תאל
 תמלאב ידיתגימ ליתש סש סגילא לנתש סירחא סיסכל ירלפיכה סליב הנש לכב ןיבלמגיירלתז לש ןלשל תיהש לרתא אמלי
 סחנלמאב סיכימאתכ חלבהת היאר לאיביש התלענלליאגיגיתא לע תילמ דימגימ גילא יינלנהגימלאב אנמנ אלש תמ
 ס ידיחי יגיללז יזע סידביעעלמלאהלכ ליהש הנס סיפלאמ רגרליהשמ/>רל3י הנגינש סדלק לנאבמס רחא ללכ תיאר הניא

 תללשבגילדמלע ליהל הלהדחלימה תנילכלתבגיחאלעחא לכגילחילנתגילמלאהלכ ליה ןכ פע חל סהימלדלגילבאכגילללגס
 חנסגיחלנה ןיאל הגילכלמבגיחאלכעלחילנת ליהל לארשי יגיללז זע ידבלעגיימלאהלכ ליה הרלגי הנגיגשמ ^אל טקסהבנ
 סליהדלע ןהל לארשי גלמאת הבלט סענלתא היהגיש תיאר לארשי לע סילסלמ ס/יליהל רדנסכלאל ינג דכלבנל בידחנס
 ןמ ללדג קלחב ילשלתל סיחילנת סה הז לכ סעל קיקלא הניאלגיייחנהגייסלמט איה סילאעתשיהגידש סידלמ סייבלנה

 סיסכת עדמגיה איה הנלמאהןיגימא לע תיארק סנמאל תגיכלמא בלט לע היאר תמלאה ^תלנה ןיאש הארי כ חל ׳ סללעה
 גינלמאב אלל ירנלנהגינלתאב סיכיתאמל ןכ אנמכ אלש המ סגימלא לע סיבסמ ס;יליהב לארשיב סידיתגימ ליהס למכ
 : לילע תיארה המל לאל סא ןכ אלה סא ןינל לנא הז לע אבה סללעב שפנהגיחלנהב תמאש תתל׳ סילאעמשיה

 /!ןיקנים רכזש סיקלחגה לכב יכגימאה ךפה דלתג ־יקש הז הנה הדלנה דנמ היסח איהש מאס המ ס^ואו

 יס גילארקנס סהל סלקמל סדא ןיבש עלנמה קלחב סא 'גילמלשהגיילכגיב התלש איה ןהב הרלגיה
 ךדבל סכיקלא הגיא סגידבעל היתאס למכ הלפגיב תלנגי איה יכ דאמ המלש איה הכהגילידבע גילנמ לד סילאינלמיריב
 לע ריהז5יו׳ תעב דה תאמב ראבנש לליכללזר לראיבש למב חיכהכ הלפעה איהעאזה הדלבעהש ךימימעאל ךתחלעא
 עלדלבעהס רמאש תמ׳ דלבעע לעלאל אריע ךיקלא קעא ךיקלאתעאריל ךיקלא ה עא קבהאל הרמא לעאיד ססת עבתא

 הל ידכעינסה הנמכה לע אלאעלנביקב לארשי ללטננ אלש רתאנ סא הנה סדהל בלחהל רשבה עפירסתעלמתלזמ סה
 ל בלהענללכ רהטל אלאעלכברקב תנללכה העיה אל יכ ללכ איסלק לז ןיא לז סבתיק בעכש לתכ זעעבלרקעמ סקיחיהל
 ירבד לע סירנמ ץראמ סעלא יאינלה סמב יעילנ אלל סכיעלבאעא יערבד אל יכ הימרי רמא זעעבלרקעמ סקיחרהל)
 סהמ קלח עלנבדקב היהש רמאנ סא ^א לבאל'לגי יללקב ועמש ימאל סעלא יעילנ הזה רבדהעא סא יכ חבמ הללע
 דבכ ןברק לכתת השעיש אלתה חבה לא שבכה יכ סדאת לא אטלחה בל ריעהל ידכ סא הנלשאדה הנמכת לע יסענ ליתש
 ע תלכי סדאה ןכ סשהינפל חליעחנ לב תיהש הת אל סא רבד לנמת ךעלנ אלל הלכל ךרשנ אלהל לעלתכ ןלזנל יח היה
 לנלנר תסענל ימאש סשה ינפל חלרעחנ לב היהיש המב השעיש לעפה דנח אל סא יבד לנתת דאשי אלל ךרדה הז לע
 ג ׳ח אלהש



 ג רמאמ

 שפנה סליק לא הבס היהיש ידכ טשה יניעב ישיהל בלטהגילסעל יבל לא ןעי הזבל ח״בה לע סדאב שיש קיסיה אלה1
 ח 3יעד איהש למכ סינןתח;רה סע סינלילעתעלחכה דשקלל ביקל ידכ זביקה היהיש סאל ׳ סדאה גזילמלש ךיע אלהש
 לנא סיניכ ליה סהה סייבדהש דיעמ היה שלתהשדזיאעלניגהגקתלבעהליהיאלשרמללישפאיא ממ הלבקה ימכח
 דעלמ להאב השמל שאה הדרי ירקש יבלחהגנאלהללעהעא חבזמה לעעלכלאל סימסה ןמ דילי שאה היה ייהס סשה
 לע׳אדשיב הילש שדקה חלי לא הניכסה הפקיהל למרכה יהב להילאלל יסלביה הנליא ן־יסב דלדלל שדקמה זייככ המלשל?
 יכ סהי3ילנבךר לכב ןכ ןיאש המ הז לע שלחה דיעהש למכ םימלעל סיילחבעלדיעעה דיגמ ןהכה היהל ׳עלנבךיה ידי
 דבד אלה שפנל ליעליש סיימלאש המל מביקב היהש למכ לכל ססייפמל יכנל דימעמ עמאעלא סללעמ סהב האיכ אל
 ןברקמ'ירמלאש המ יכ דלעל׳לידע יחרי יקשל הכליה לימא הזב אכליכ לעל ךכ לע הילמ לכסה אלל לילע דיעמ שלחה יאש
 סהיקלא <ן)לג אלה׳יימלא סהש המ יפל לבא סהיקלא ןביק סניא ןייהל םחלה יכ ןכ יבדה ןיא ןכיק אלהש ןייתל סחלה
 יפת׳גיאמהעללכיסע ןייכל סחלב שבלעמל המכה לא אב ללדגל לילעשב דאמ יעלי ללדג ימשב דסא לשי ^לגש ל־ימאי יכ

 ללכ חאל ןמז יעלבב טימשה ןמ דיליה חישמלש לפלג סע דחא 'יןיג לכה השענל עשיכל קדככ היהיש ימלכ הז יא ימלכה
 ןמ הנלמאהעאזב שיל ׳ הזה ןביקב סעעד להז המבל המב לכב השעי ןכל למלקמ לא׳ימשה לא הלעי היעשהל הליכאה
 מלשארהעללכסלמה לע קללח הז לכש יפל ליייכל אלל ללבקל ישלניאה לכשל יספא יאש יבדל סדאה לכש לכא הקחיהה
 אסכמל סינלילעה סימשה ימשמ ישא קחימה ןמ ןמז יעלבב העלנע אבמעש ןימאיש ךייכ יכ הנלשאיעלשחלמה לעל
 ברעלמבב אכמי חישמה ^לג יכ סיפלחעמ סיביגילמלקמב לאעלמלקמ ינשב דחא ףיג אכמיש דלעל ׳ ץ״יאה לע דלבכה
 קה םילבקמ סניא םימשהש יחא םימשה ^לג עיקיש ילבמ חישמה <רלג דריל הלעיש דלעל ׳ דחאעעבעלפלחעמעלבד
 ^יג למכעב חלה לבגלמעילכעלעבה ןייהל םחלה םנעמ העע שדחענ ישא סדהל יסבהש לימאי יכדלעל * העייקה

 ללא לכל הזב הז םימשגל עסינכ ענמאה לא הז איביל תיהש׳למכמ עיגי אלל הזב /!ןיסלי אלל םדק ימימ היה יישא חישמה
 לניא ןיעל הארנה ןייהל םחלהש לרמאייכ שחלמה םישיחכמ סה עלנלשאיהעללכשלמה םיפיחכמ םהש דבלמ סייבדה
 ללכלאה סדאהעא ןלזי ללדג רלעס ןייתל לכאנה םחלה היה סאש הארנ לנחנאל ללכלאה םדאה אלל תבה עא ןלע חלל ןלזמ
 ה <^לגל ךפהנ ןייהל םחלה סכעש תמאי יכ דלעל ׳ ןייל םחל ראשב אלהש למכ יבא קלח לנממ השעיל
 ישלקהל*לכרהלעללקהלע-דבכהל שלשמהל חירהל הארמהל םעטהסל אשלנב אל סמנעפ ׳סידמלע סיךימה לראשכל חישמה
 םז^ רייכל ללכי לכשה ןיאש המ ירבדה ללא לכל " חישמה <ויגב לל ךלה *!ןלח םשגה יכ םחלב םניא םחלב שיגרנ דש א
 )הש־יחכיל לכשה להקיחריש לב אכליכל הזב הנלמאה אבעש רשפא ךיא כ'אל׳ עלמשל תללכי ןזאה אלל רבדל הליכי זפה אל)

 לנלשארהעילכשלמה לעעלקליח אללעוסחלמהעלשיחכמ יעלב עליעמאעלעדב לגילמ אלהש ידלהיה הז ילבעבל שלחה
 סידבד ןימאהל ללכש חירכהל לילע השקיאלבד סמ ללדג םיסרפב הנעכלעיקלא׳ איהש הב םידלמ לכהש השמעריעמ
 םירבדב ןימאהל לילע השקיש ז^^כל ׳ לעלאיכמ דליכ עדי אלל ןיבי אלש תמ םדא ןימאי ךיא יכ לכשת לכא םינבלמ יעלב
 סא םלכא עלדי לניא רת ןב חישמ היה לשיש איתל סענתלאל רקעל שרש להלמש ישא רסדהש ל^ילאיב לשיערלעב לאבש
 אל דלדל המלשל םהירבד יפל הסלרא לא סירמ לש הלעב ^סויעא סחימ ביטהמ לליגנלאמ א פ יכ ׳ לאל סאל רת ןב היה
 רת ןב ןענל לעלא סחימל הכולמה עיזמ היה אלש מלע ימלא אקול לליגנלאהתג פבל הכילמה עיזמ היהש לילע ימלאל
 יפע״אל כ חא אלל לשיעדיל סדלק אל םי רמעא ^סלי עדי אל סללעמש םידמלא םהל ^סליל אלא םניא סהה׳יסח־ ה ינשל
 םש אכתנלי׳העדי הדיליה רחאש האריש לשיעח הדלי רשאדע סירמ עא עדי אל <גןסלי יכ ביטאמ לליגנלאב סס אכמנס

 עיא ^סלי עדי אל יכ ימאש המ ןכל סיבלרק לי סיחא יכ סיסיפמ סה ןכ סג הז לע היליס םיחא לל ליה לסי יכ ןכ סג
 'יסרפמ לנאס למכל ךל יעיגד יסאעא יעיסע םא ישא דע ךבזעא אל יכ למכ לעלא םישרפמ לסיעא*הדלי רשא דע *יימ
 סחי ןיא הז יפלל רלסי אל ךכ יחא ^אס 'יפס ימע עהקי ללל אליס אבי יכ דע יילגר ןיבמ קקיחמל תדלהימ טבס דלסי אל
 םיאיבמ סהס סיבלעכהס האלרל שדקה ירפסב יקב אלהס ידלהיה ןכל סיימ סחי עדינ ןכיהמל םילכ לסיל ליעלמ <יןסלי
 הת למכ םהירבדב ןימאהל קפאעהל לכלי ךיא ללכ סעיאר לע סירלמ סניאס םהל היא-יל סירעס ראסבל סליליגנלאב
 'יפאל יפש עדלי לכל עלדיל סס־ילפמ אלתל הרה המלעה הנה 'נס המ םייקל הללעבמ לסי דלינש ביטאמל א״שב דכזנס

 }ילארסיעלכללד סיאעלכלמ ןדבא לעעלאל לסי סדלק הנס ר}ר למכב זחאל דמאנ הזה קיספהש ןכר עיבלסעיקלניעל

 םלדלרלה יכ ביטאמל ב פ סס ימא ןכל זחאלעלא הללעבמ לסי עדיל היהי ךיאו רת עיב יכלמ דיב הדלהיעלכלמ ס ויקל
 ןיינעמ ססילפמל יללג דבדהל הינב לע הכבמ לחר גס המ םייקל סלטניכלניא םיארקנה םינטקה סי־יכזה לכגיה

 עלמס ׳ בילח ץראמ לבסל סללבגל סינב לבסל סס יתאס ןלסאר^ריבב לארסיעללג לע רמאנ הזס הסיפה



 ^ "ג רמאמ

 ךפהבל םהס המ ^ןילחב םיילגנלאב סואיבל םירחא סיקלספ ןכל הכיסאל ינביסה סל דדלנגזימ םייפא יגזיעמפ עימס
 יה חיהס ליתאי לבאעיקלא היה;י לסינייל^ם זיייאללמ םדאה גזיא קיחריש הממ הז לכל המיקמב הילע לימא^ש הנללכה
 יכידבל ילאיכ סיבלנלכה^יכבתב ןייעל בל למש אלל סיכלעכה3ינולכל שדקה ירפסב םיאיקב ל־האלש םישנאמ;יייחנה
 תדלבעהשל שדקמה ;ייב ןתזב^ילנביקה ידי,לע לארשיל אבמנ יקלאה עפשה היה^ךאיהל הסמ;ירל;יב לאבש הדלבעה

 • לעפב ןגייישעלגזילנמה םלייק אלה םיקמ לבבל ןמז לככ םשל המלש
 גיוקדה ןמ העללזמ המל 0 הסמ^ררן/י הנה שילאיבידס לארקש םהל לריכחל םדא ןיבשעלנמהמ קלחב ם/לאו
 ׳ ךבבלב ךיחא^א אנשע אל האנשה קיחר_קל ךומכ ךערל^יבהאל הרמא סישנאהעבהא ריהז;י איה יכ

 ךירעשע דחאב ח3י ישא סיקמב ךביקב בשי ךמע הרמא לגילא מלהל אלש הריהזהל יגה תא ס;יבהאל הרמא יגה לעל
 ךי־יעסכ רשא ־יגל הימא לגקלנההל התלנ ןכל זע דבוע לניאש בשל^י לע׳יפא אלא דבלב קדב יג אלל ־ לננל;י אל ול בענב

 ל ך 'שתי ירכנל הימאב זע דבועה ירכנה ןמ אלא עיברה אלל ׳עללבנ ללכאל ר_3רלמש בשלע יג להזל הלכאל הננעע
 סירי_}ימ 'יפוסוליפה'יפאלתלעדה לכ תמכסה יפכ ר;ולמ לפיג בסלע רנכ חנ ינבעלבמ עבש םייקל הנלר לניא זע דבלעהל

 עה יכ לניממ של ר;קומ לפלג סאל המשנ לכ היחע אל זע ידבלע לע הרוקה ריהזע ןכלעד לל ןיאש ימל לגדה לימאל ומד
 ת ןישנועה יעשע איהיכתלילעת יאשמ ר^קלי המלש איה םיטפשמה ראשבל׳מלעללתחל אלל ערהל ילאר זע דבלעה
 ה דיזמל בלרקגנלס שיש יפלגגישב חבניה ינידבל ןלממ בנלגה שנלעב הזל סדלקה׳פב ינבעכש למכ ירמה יפכ ןיילאיה
 עולנ׳יפא לתגייהב סונא חבליה היה סאש הז יבדל היארל יאדמ רעוי הזב רהזנ םדא היהיש ידכ סדה לאלגל לתד לייעה
 גה ז הכהעעיתב לתיזח לעכה הלעש תמל- הלבקל לסאי הלה איבוהל ןבא קיז סא למכ לילעגיהנ סדה לאלגל בייח לניא
 ינב לע'ימקר שקבל ריהז אהיש ידכ לודג ןהכ לש לייחב הז יבד הלענ ךכל יכ לימאל רבדה סעט לזר לשייע יבכ לודגה
 לנינמ ןכש סת־שפנב'יאטחה ןומהה׳לבעב ןירלסיילשנלעללבסל סיקידבהלידשדלעל* סהב הלקע עראי אלש לילד
 היהי סא אלפהל ןיא ןכ לעל ׳ לאישיעיב ןלע לילעעאשל ןידלסיי ללכסיל לדנ לע בכשיש םשה לל ימאש איבנה לאקזחי
 ת סהעיקלא תקליה סע הסמעיועב ואבס סיטפסמהס ימנאה לע אלפל אלפה אלפהל שי לבא סעה ןלעב שנענ ןהכה
 שמב סיגהגעמ סייננה לכל גייבחל סדא ןיב סיטפסמ הב ןיא לסיעילעב ייהש לסיערלעב םימלשנ ליהיסל סייסח
 ה םיטפשמהש עעדהלע הלעי ךיאל יליפיסאהעלנמב לא רסקהעלנמב סא םהימכח לרדסש המ יפ לע םהיטפשמב
 למ ליה׳יפאלעיקלא העליה םע השמע־ילעב לאבש םיטפשמה ןויסח ומילשי םימכח סישנאמעעדה ללקשב סיסחלימה
 ילאר ןיאש שכל הנלמאב יללע יכד הז ןיאש יתא תשמעילע יטפשמ ןקעל סהל׳שפא היה אל שיללטסלפחה ןמ םיחנומ
 רכזנ ייהש תשמעיועב םיאיקב ליה אל םירכזנה סיחללשה האינה יפלל ׳ ללנא עדלנאלהש המ אלא ןקעל םדא סלשל
 עי תמילעלשפנ סמחל םיעבשב סיינמלליבא בקעי איבה <{ןסלי יכ ימא ןביטשאיכ סלרלללטשילפא שלטקא דעסת תפב
 הילעב בלעכס המ ךפה הז לכל סכש ןב ילמח ינבמ /גןסכב םהיבא הנק דשא היעליב סכשב ל־יבקנל לניעלבאל בקעי

 עמ רעלי סכיא לינבל •זןסלי סעל סיינמל בקעי סע לאכסעלשפנה לכ טיעכ הנומ םגול הש־יפבעיםאיב יפסב׳יפב
 אלל םכשב אלל איה ןלרבחב סהיבא הנק ישא היעמה סג ׳ המייבמ ךיעלבא לדרי שפנ םיעבשב'לעכה ריכזהש למכ
 ךלמ ולאש לארשי יכ לללאע ימא סשגי ק־יפב ןכו ''יפב יכזנס למכיעחה ןמפעעאמ אלא סכש ןב ילמח ינבמ האנק
 הנעמ םהל ןיאל סינש׳ד לא׳ג אלא ךלמ אלש הזז ךפהב אלה בועכהל הנש מ ךלמש ינימי שיא שיק ןב סהל ןענ!לאלמסל
 'ילעה ייבדב׳יאיקב לע אלש תארי כ חל׳ינומאב דירלמ אלל תלעמ רבד הזב ןיא יכ׳יבועכה לפייז 'ידלהיהס רמול הז לכב
 בסה׳לבמעונסל ימפיפאלעושר ן־ענ ימ׳יטפשמה׳לנסל 'יאשר סילוטסופאה ליה םהירבד יפכ יכ ח־ננ סא ךאל יאיבנהל

 הב דבלב החלנמה דבמ אל יקלאחכבסלדקלמבעב עבשה סלישעמאעלא הארנ ןמהתדיריבוס־טפסמה ןמ הניאש
 אלו עובשה ימיעששב דילי ןמה ימהב יכ׳מולכ׳עו עבשהעא סכל ןענ׳היכ לארבותכה 'מאכעועליסותיגהעחנהב

 יא הזלכי׳ימשה ןת׳העאמאוהסללמבעב תכשהעשודקלע הרלמעלא אלה סימלי םחל יסשב דילילעמהלעבשה סמב
 הנש קע למכ לשי יחאל לידימלע לכל ושי הלמיקש הלבמ איהלעליבדהעדשעמעחא איהש שכל ולטבל םדא םלשל ישפא
 דק לע הילהש ןמב יכנעלא למבעב לב היהעבשה ייהו ןלשאר סלי עבשה םוקמב ילמשל הלבל רליפיפאה הקלא הנש

 כ ענלונש האינ לבא ןליסח סוש םהב ןיאש םידומ סהשעליבדהערסעמ אלה ייה סל ןליסח םלס לב היה אלל ועשלדק
 אוה ןכ לעו לידימלע אלל לשי אל הז לעעב אל ייהש ללכ הנעט םלש ילב סמבעערבסמ השמעילע דלקעל איה סלכ

 :<־ ללכ סעלא לטבל עקפסמ תשמערלעב לאב ש םייעמאת םיטפשמה דגנכ ןעטש ןליסחה עלעט ןיאש ראלבמ
 מערלתס דבת תיסח איהש רתאש שילאדלת םארקש סהלעמעלדמהגילבמה קלח אלהל ישילשה קלחב
 דח לע אל) השעמה קרשכ לע אלא הריהזה אל השמ



 ג רמא^

 לגי ךכבל לכב ךיקלא העאגיכהאג הימא)מכבכל^יליעעא סעלמי הימא ייהסעמאה ךפה 1תז בלהגייהט לע אל)
 ןיאס יפל אלה הסעמה [לדסכ לע,^3מכס המל * ךמע ינבעא רלשע אלל סלק^ אל ךיקלאמגיארד ךלמכ ךעילגלבהאל

 הברה הזב אכמכל סיקלא יל אדב ר^אט בל רת ־יתא בלהענללכ יקעהל הסעמה למע םיכסי אל סא בסחנ בלה לירהט
 חבססב הינקב הז לע דוד זמי^.'ירנגה בסחס המ ךפהגילימלסה ינימ לכב המלס הסמערלעס אנמנ דעלזןיסמ
 הילנק איהסרתאללזיייתחנ תבסהי^ןק^״מייגליימממאני הנה.׳ ספנ^יביסמ תמימלי העייק רמא הי^לבס ד דנמ הלחלא
 הז לזיללז אל המ הגהנהל הרסיה^,)י%^*הב-מ3אהנ סלכ ן־הימלדל טללל חגגיליכס יילפסב הבס לפסל ילפס לכס מללכ
 [ליסח סלס הב היהיס יספא יא יסה אלהלעלפהס יזלא יכ מללכלעלפה דנמ העילתלסלעיזמר התילגזי לימאבל ׳ ללכ
 ספנ ןיביסמ לימאבל ׳ תגזיילנ דנמ יסא^ילמלסה לא זמי המימגי ל־ימאבל *'יסלנאהגאדב ללפיס י1יפאס גילנליסחת ןמ
 סיקלאה לא בלסגל׳תמהל המלס רמאמכ אלה ספנ3יביסמל3ייספנה החלנהה איהסעילכ^ה דנמייסא )ילמלסה לא זמד
 דלגיל סחליי אלס ידכ ןכ הסעל סלמנללעב י3ילב התימע קיעעהס סייגלנל קיעעמה לליינלדיג העט ןאכבל׳ הנקנ יסא
 ב ידהסהמלסחרכהבהמימע יפיכלניא הזל׳ העלאהמילסהלסי^ילעסלהרסחאיהסרמאיסידכהמלסאיהסהסמ
 רחא רכד סלמ הב ןיאל דחא רבד המימע לכ,האדים סלע.הב'|ואס.רמלל ךינלה כפע"אל,המימע רתאנ המלדא הרפב
 ב רספאס עלמלסהעילכעב המל!ופי^^1^^^נמעזיע,יכ תרלי הזל.:אלמימדאב המלס לי המימע יכ לזר לסריפ רבכ
 לרמאב עיל:עה דנמעלמצסה ןכ1ז?ג רפזל־־המימע תמאב הרלנה דנמ המלס איהסב העלא ראעס ־יחאל׳ ןימה לעלאב
 סמ איהס ראבענ המ הרסיהל הגהנה לי הרלעה אלה רתלחהסל סלש לעיפ אלהס יסה אלה לעלפהס בג רצזל ספנעביסמ

 הזה קרפהענללכ המלסנ הנהלעלימלסה ינימ לכב תמלס איהסלעלנליסחה לכמעקללסמ
 חרכהב הרלע איה הנה יסהמעעפסלמ סדאה ןימל המ היסיהל הגהנהעיקלאה הרלעה העיהס המל , מ קרפ
 יכ ראלבמ אלה הז רלבעבל ׳ הללנמה אלהס סדאה ןיבל הלנמה אלהסעי הללאה ןיכ קלבדל רסק לע
 הלנמה ססה עלאינמל סימסה ןמ הרלעל האלבנהעלאינמ לע חיכהב הרלי ססה יפמ יללנ הזייאעעימספ הזה דנה ןמ
 לכ סע לבא לנראיבס למכ לללה סירקעהעסלס לע סנעב לרלי סהס ךל היהי אלל יכנאעעימסב סכל חיגסמהלעדב

 ה דנמ סהב סדאה ביילחיס סילללכה םירבדה לע לרליס ידכ םירבדה ערסע קא ליפמ לאיסיל עימסהל יסה הנר הן
 עולדבנעלחל ינסב לאב הזלל הללנמה דבעה דנמ סאל הלנמה ןלדאה דנמ סא הזל לניבל קי ססה ןיב רסא הזה רסקה

 הסתחהלעחא חללב ןלדאה אלהס ססה דגנכ סהס םהמ הסמחה לאבל הזמ הז 'ילדבנ םיניינעה ללא ינסס לע עלרלהל
 כ סה היסעה הלא ליהל יסלנאהעלמלסהעעגהב םייחרכה סהינססעלרלהל דקא חללב דבעה אלהס סדאה דגנכ סהס
 סעב ביילחמ סדאסעלנלסארהעלרבד הסמחה ליה דחאה חללב יכ ךרדה הז לע עלנמה ןמ םינימ ינסה סילללכ םיללכ
 סביסלהל מ־חל סאינלהל ידבע חקלל ךלהל הנידמ הנבס דחא ךלמ למכ יכ ךרדה הזבעי יקיהלאקלבק דנמ ןעייסעב

 א ןלדאה אלהס הלחע סעידליס ילארש המ יכ לקלכלמ ללע קא סהילע ללבקיס ידכ סהמע רבדל הילא אב כח חל הכלעב
 עא םכילע ללבקקס סכל ילאר -ימללכ׳יגל ךיקלא ה יכנא רלבד להזליידבעעיבמעלריחל סאינלהל םהילע תיגסה רשא
 סיקלא ךל היהי אל להזל לעלנזל הלסממה לנעי אלס סעלא הלני כח׳אל׳עלריתל סכעא יעאנלהס אלה ינא יכ יעלכלמ ללע
 ר הז רקאל ׳ הנלמע לכל לספ ךל הסעע אל להזל רחא ךלמ םהילע םיקהל לדרמי אלס סעלא הלני ןכל ׳ ינפ לע םירחא

 א 'ה סשעא אשע אל להזל רקשל לתסב עבסהל למכ ןליזבגתנמ לב לגהני אלשל דובכ גהנמ לב לגהניס סעלא הלניס ילאר
 לרכזיל הנידמה הנבס ןלדא סהל סיס ליכזי ךכ ךיעמל הנידמה הנבס ליל רכז סהל עכקיס ילאר הז רחאל :אלסל ךיקלא
 ח לעעלרלהל עבסה סליעא רלתסל םהילע הלנ הז רלבעבלעמיחל סאינלהל םידבע ליתס הכלעב סעביסי העיה ךיא
 אב אלעבסה יכ מללכ לרמאנ דחא רלכדב רלתסל רלכז לזיאס להחעלריחלעלדבעמ סירנמעאיני לעל סליעה סלדח
 ימ ןיאל לעלפהעלאינמב הדלי ךלסלליפה סג יכ רלכז רלבדב רכזנה דבלב סללעת סדחמה לעלפה עלאינמ לעעלריהל .
 כ סללעהעאירכ רחא סגל דימע ןלנרב לעלפעלאינמ לע עלילהל אבעבסה רקע לבא ס ל־ילקיפא קכעללז הז סיחכיס
 דב עעכ אלל לנלנדל ינפחעלאינמב הסלע יסהס הכעמ רכלהס סירגתעאיני לב הדכזנס רלתס רלכדב הז רכזנס למכ
 יב קסעס לתכ גיע לכב לנונרל לנפחעלסעל עבטה הנשמל חיגשמ אלה סדחענס רחא סג לבא דבלב סללעה עאי־יב
 דלמסל לעלפה עלאינמ לע הדלתה רלכז יכ לימא ןכ לעל סמסה עחק סדח לכ ןיא׳ידתלאה בלמ אינלהל סירנמעאיניכ

 .הנללכת יכגיבש-העלנמ'לבדב מללכ לרתאנ דחא רלבדב סהינס החגסהה דנ לע דימע ןינדכ לעלפעלאינמ לע הרלמה
 מה׳יפב דאמ אלפנ אלה יכ תז ןבתל ׳ דבלב לעלפהעלאינמ לע אל תיגסמל דימע ןלנדב לעלפעלאינמ לעעלילהל ?כ

 ע עלנמ לע הדלי רל:ז ןלינלש רלבעב יכ מלאס ימ סי יכ קיפסמ רלאיב לב סיס־יפמת ןמ דחאל יעיאד אלש הזה יתאמה
 'ייתיכה סהינס הסעע אל)הסע יכ לרמא הסעע אל אלא לניא לאל ןפ רתסה "ז םרתאב הסעע אל לנתלע דלתסל הסע

 אלל סללעה סתח לעעל־דהל הסע עלנמעכס עלנמכ



 ג רמאמ

 לממ !ירבשל יל ישפא יא דבעהש תמל יכעיריחל 5יתבעמ סאיבלה סשה יכ יכז הכאלממ :^יבשה אלהש השגליראלנ
 אל בלליכה ילכזיש ילאר היה אל שרפמה הז לש לירבד יפלל׳ סידנמעאיביל רכז אלה תכאלממ ה;ייבשב הנה ל^כאלמני
 לימאנ דחא ילבלב ילמשל ילכז תליאיש ךילב תת הכאלמ לכ השע!י אל לב יכזנש רחאל רלכז לבדב הכאלמ לכ השענכ

 שעל הישעת החינמה היה!י סא ^אל חלנל ללכי לניא דבעה יכ סייבמניאיביל יכז שי חללשב החלנמב יכ בלזיכש ימ שיו
 ש יכ סללעה שלדח יכז הב שי סיתי העבשל העבשמ החלנמה5ימהב סללאל סייכמגיאיניל יכז לב היהי סימי הרשעל
 ןיאל לימאכ דחא ילבדב ילתשל ילכז לימא הז לעל שפנילניבש יעיבשה סליבל ץיאהגראל סימשהגרא ה השע סיתי5יש0
 סיפלח;ימ סימעש!יבש !ילבמל שיש יאבל אבש דמא!י סאל׳ סללעת שלדחל יכז לכה היהגל אל תמל הפי בשיגימ תו
 ל ׳ דחא דלבדב לימאנש סהילע לימא אלל סיפלח!ימ סיתעט סתל שי!ילבמ המכ יכ דחא רלבדב ליתאיש לא ךילכ ןיא
 לע ינשהל לחיבמל לעלפה גילאיכמ לע גילילתל דחאה ׳ דחא ילבדב^ילרבדה ינש לימאיש ךמכ לנבגקכש הת יפל סללא)
 לגרלנולכה ללא יגיש לע תילמ ןיכש סלי תחיה ןכ לעל ׳ יחאה!יללז קיפסמ דחא ןיאל דימני חיגשמל זלכיכ לעלפ לגרליה

 'ידלת לכקגרבשגרכסתב תאש אלהלגריחא הנללכגרבשהגילנמב שי דלע לזיעעד יפלל זמאה דנמ גרליחיכה סהש יפל
 הילעל החגשההל לעלפה!ילאיכמ סיללוכהעידה ייקע תשלש עבש !ילכמב לללכמ הז יפלל לארשיל הילגר תנ!יכ עבשכ יכ
 יכ ילכעכ לכא לעלכלמ ללע עא םתילע ללכקשל הנידמכ ךלמה סהילע הלגנש סמל יכז כ נ עכשה תיהיל םימשה ןמ
 אה דכמ!ייחיכהלגקביילחת!יבשהגרלכמש ייה יפב הילעכ היכזנאל תנשבעחא סעפ אלאגייכנ תניאעיאזהתנמכה

 הנידמה הנבש ךלמה ןיאש עלדיה ןמ אלהס יפל ךמאעאל ךיבאעיא דבכ ימא כח אל לניכזשגרלניחב שלשה ללאכ ןמאה
 לעילכלמ ללע עלבקעא הנידמה לא ךלמה תאיב לאיס אלהה ילדה ישנא ליכזי סאל איהה הנידמה ישנאל סמ לכב הלגנ
 !יסינכ לאי אלשל ללכעלדבעב לשיגיה אלש סהיי/יא םיאבה תנתעילייתלגילדבעמ סאיכלהשל הנידמה הנב ךלתהשז

 גקלטשה ןמ !יאכל ךיד ןיאל םתילע לשלמ סהל ןיאשל דימ!י ם הלש ת!ייה הנידמהש כלסחלל דלימל לאבי תנידמב ךלמה
 ה דחא ןלדאשל םידבע ליה ךיא סהינבעא לעידי סה יכ םהמ יסלמת סילבקמל!ילבאת לא םיענכנ סעליהב אלא הזה
 לעמ ךלמה !ילשממ חכעש!י אלש ידכ חיכתה ׳ת היה הזלל׳תכלגרב סעילא ןיכשהל הנידמה הנבש אלת>!ילייחל ס איכלה

 מ ייבד גלבקילגרלבאת לא ילדל ילד לכב םינבר לעככישעלדיחלגקתבעמ םאיכלהש םתמע השעש הבלסהל הנידמה
 עילבקל םדאת ךשמיש לי הלבקה לע *ריהזהל ךיאעאל ךיבאגרא דבכ אלהש הה ילבדת אב הז ילבעכל םתילע סיסלמ
 סללאל עדה ימכחלעלבאהעילבקל עמשנ םדאל היהי אל סא םעילאינמ יידכי אלש!רלגרדה לכל לללכ יקע הזש!ילבאה
 ס-מכחה ןמ םאל ךמא עאל ךיכאגיא דבכעילביה ןת סא!ייוניפ הלכמ יעליתל םישישב אלל םירקעב לעלא לנינמ אל
 עניחבב םדאה לא 'ייחיכהת סילללכת סייבדהלכ ילבדה הזב לתלשכל* לאמשל ןימי ךל מיגי ישא יבדת ןמ ילסע אל
 סייבדה לע ריהזהל בש ךכ חאל׳ ןלדאהעניחנבגילשעלדבעה לע סיבייחעמה סייכדה םהל םשה ןיבל לניבש המ
 ןלשארה לבדתל׳ ינידמה ץלבקה םלשיש ידכ תנדמב םמייקעהל סעיליח עניחבב םישנאה לא םייחרכה םהש םילללכה
 בדת למשישל• 'לגרכה חספ יפכ כלגנ!י אל להזל עלתמ רלמשישל׳ חכךע אל להזל לריבח ^לג!יא רלתשיש ךירכש אלה םהמ

 /^אנגי אל רלבד להזו לניינק יה ללאכ תמ דכלד יפגנ איה ללאכ תמ דכמ איה יכ לעישא להזל לניינקל לפיג ןיכ עכלממ אלהס
 ךירכ סג יכ׳לעשאב לא לנלממב לא לפיגב לא לעפב מיבח!יא קיזהלמ •יחיש םדאל קיפסי אלש תללל ריהזהל בש כחא)
 על להדש ךעד!ישא דלמחע אל להזל תבשחמב אל םגל׳ רקש דע ךערב הנעעי אל אלהל רלכדב יפא לנקיזי אלש יתזיס
 דשאב לעליחגיניתבב םדאה לא םייחרכהה סילללכת 'ירבדה ימלשנ הזבו׳ ךערל *רשא לכל לרלמחל ליושל לעמאל לדבען
 עה ללא ינשש!מרלהל עלחלל ןעשב תרשעה ללא ליה תזלל׳ ןלשארתימאמב מבגקכש למכ ועללז םע ךעעשהל יחרכה אלה

 למכע דכמ םדאת גרלמלש!יניחבב דחאת׳ישלנאתעילמלשל םייתרכה םת הנה הזמ הז םילדבנ םגרליה םע םיניינעה
 למכע ינפב דחוימ דחא ללכ םת ללאשעילילהל דחא חללב םינלשאי השמחה לית הזלל הנדמ קלח לעיליהגלניחבב ינשה)
 אביקע ר ךלמכ ךעילגרבתאל םינתכ עייועב לזיאש המ ךרד לעל םהב ןיךעישכ^ילכמה םיללכנ םיללכה ללא ינשכ)
 מאמהמגכ רפב לניאיכש ךרדה לעל הזמ ללדג ללכ הז פדא^ילדללעי יפס תלא יאזע ןב הילגרב ללדג ללכ הז •יתלא

 :הזה
 נירקר לזיאש למכ בלה עינלוכ דחא ךללה לכהסעילכמה גיייסעב ךדיב היהי לודג ללכ ןכ קר^
 שיש רועישב לא םללכ ללגילללע םניאל הביתגילנמ השלעש ימ שי הז יפלל׳ י,־^ אבל
 ל הכדהעלכמת ךעמ קיפס!י3יחא הלכמ השלע שיל׳ שגילמ היהיש לנממ קלח11אלל ישלנאהגרלמלשהגראנקהל לקיפסיש

 ןיינעהש יתאל׳ עלתלשהמ !ודג קלחמ^קל העילא זשלעק ענללכ יפב



 ג רמאמ

 סה השע^ אלנחממ לא השעניל-יי ליהיש ן׳ה הילגקבשעלבמה לבש ק סג הזמ דאבעיהנללכה דחא ךללה ןייגעהש
 לב סיכלטה סישעמהעיישע אל יכ • הילאיה הנללכה לב?3ילשב:נ ןיעיליהב לבממ המ הגידמ לאישלנאה^יימלשהגיאנקהל
 ב גילמלש ןגיי ססהעאיי ינכמ סיעיה סישעמהגילשגימ ענמהה סג לכא אבה טללעה ייחל סדאהגיא איכגידבלב
 הב דלבעיש הדלבעה ךדע איה סשה יכידב הכילה־ש האיכ ליכרדב.זיכלהל הרל;יב שדלעמ אבש המ יפל יב הזל׳ שפגב
 א ימא סשה יכרדב ךללה אךינ סשה זיאיי יגפמ עי גילשפמ עגמכ אלהש ימש שיפמ ייישמה אכמגל סשהג־א סדאה
 לע סימכחגימ סניאש ךיד ימימה,סיאיקגה סיכימאמה ןימה סהיישא מללכ׳ ה3ידל,תכ סטללהה ךיד ימילעי ירשא
 א מא הזלל בלהגינללכב ליגקלבמ סיימלשה סה ה )ירל3רב סיכללההס יאיבל׳ סשהגירלגיפעלמימהב סיכללה לבא טשה
 לשה אלא ליגיידע יבלנ אלל טשה יכידב ךללה א״קג ןיאש המלדי אלש ידכל ׳ להלשידי בל לכב ליגילדע י־יכלכ יישא

 לכלה ליכרדב הללע ללעפ אל ׳^א הז יחא מא הזל שפנב גילמלש לנלריש יילגי אל הש1ןזי אלגילכמ יכ השע עלבמ ימלשה
 דבע אלל בשי לזרא ןכל׳ לכלה ליכידב מאש להזל סשה יכידב ךללה איקנ בלהג־ינלכב הללעעלשעלמ ענמנה <!ןא מללכ
 לטבל בשלי ל;יליהב3ילמלש סלס סדאה הנקיש רשפא ךיא הימעמ יבד הזש פע"אליתלימ תשלעכ יבש לל ןינעלנ הייבע
 אגי אמש בלט השעו עימ יזס מל עימ ךנישל ילבנ לגל סייח ן׳פחה שיאה ימ לזיא יפב ידהל הללעפ םלש השיע יעל□)
 בלטלל סייחבנ סייחל הכזיש ידכלעלפב בלטההשעמה ךיריש האייש בלט תשעל מלל דלמ־עי הנישב היגאו ךלא ילרא^י
 *יליי בהלא סייח ן׳פחה שיאה ימ מא אלהז׳ בוטה לעל ׳ךיאיריל ענפכ ישא ךבלט בר תמ מאנ לילעש טשה יאריל ןלפבה

 רבד לדיל אב סא לבאעלמלש סלש הזב הנקיש שפא יא קפס ילב לטבל בשליה טדאהש איה הזב הב־שעהל׳ בלט עלארל
 עיי דנה הזמל הינמ הסע ללאכ אבה סללעה ייחל הזב הכיז אלה הנה סשהעארי ינפמ האשע אלל ענמנל תריבע
 )ינפל ןמדזנל לכאי המ לל תיהש יפל ריזח רשב לכא אלל בשיש ימיכ׳ שפנבעלמלש תרלעבש תשעע אלעלנמ לכ ינעי

 דל הז ירה לילא באעל בער היהש פע'א ללכאל אלש הלנס לעלנמ סי^שהלל סשתעארי ינפמ ללכאלמ ענמנל ריזח רשב
 ל ׳ה יניעב רשיה תשעע יכ ךייחא ךינבלל ךל בטיי ןעמל לנלכאע אל^ סדה לע לעכה מאש להזל רכש ללבקל ילאר יאדל
 *ימשבש יבאל השעא המל ישפא ימאי לבא" זנטעשילבלל יספא יא ריזח רסב ללכאל ישפא יא טדא ימאי אל לזיאס ל־זל

 ענמד לינפל הריבעה ןלידזעש אלה׳ הסעע אלעלנמ לע רב לע לניאס לע הב הכד םדאש ךרדהש ללגש ירק׳ ילע ־"זג
 דאמ השק אלה לבא ןכ לניא הגשהה לק האריש פע א ךידה הזל׳ערחאןהבס סלשל אלל לעארילל ססהעבתאל העיישעמ

 עיארי אלא רחא ענלמ לל היה אלש עבשעב ןינע לל ןמדזנשכ ינא דיסל יכ ישפנ הרמס למנע לע ימאש ךלמה דוד ירתס
 ת ועבתאל טשהעאיי ־ילכעב היייבעתעושעמ ענמהה יכ סשהעיב?אל לרגיעיא שלבכלעללכי לב היה אל דבלב סשה
 ןעמהב שפנב עלמלש הסעע אלעלנמלגעי ךרדה הז לעל הילארה הנללכה לע הנקעכ השעעלנמ הסע ללאכ אלה ירה
 גירעי יאלמש רסרדלרמאעלכמעכסמבלזרלהלשריפרבדהזל ןגליסעבשפנבהסעעילנמלנעישלמכעלסעניעלב
 הזב הנללכ תרלעהש הזב תאב הנה לכל סדא לס לירביא דגנכ תמיל החתהעלמי דגנכ ה סש יניסב השמל לרמאנעינמ
 הסע יכ סיכפה סעליה סעהסעעלנמבש למכ השעע אלעלנמבעלכלשהעיינקהיהעשרירני ךיא עלאדקל דעסמה
 סירבאהש למכ יכ תאילה איה סדאלש לירבא דגנכחמר תסעעלנמ ^סמעליהב יכ הזל י סייכפהקפס ילב השעע אלל
 מ4 עיגי השעעלנמ סהסעילנמת ןכ חב אלהש המב סדאל סהב ןללכמהעילמלסה סתב עיגי לעפב סיאנמנ םעלסל
 עלנמלידבלב העידיהל הנלמאה דנ לע אל לעפב סיסענ סעליהב סלא אלהש תמב טדאל טהב ןללכמהעלמלשה סהמ

 (ה לעפב טיאנמנ יעלב׳ירבד סה סא ^אעלנמה ללא יכ תארלה הזב שי המחה על מי ןינמכ הסש סעליהב תשעע חל

 (יידע אני אל דיעעהל אנמנ לניא רבעת יכ לעפב אנמנ יעלב רבד אלה ןמזהש למכ יכ׳ סדאה ספנלעלמלס עליעיג

 לח לבקישעמאה ך־יד לע ןמז וניא למנעהעעה סללאל דיעעתל רבעת ןיב רסלקה העעת אלא לניא היתתל לעפה לא
 לקה לא הדלקנה שחי ןמזתלא העעה שחי לבא קבדעמה המכהמ העויהל תקילח לבקיש ןמזה ךרדמ אלהש למכ הקללח

 השעעאלעלנמ ןכ ןמזב סיאנמנה םירבדה לכל עלאינמהעלמלש ןעלנאלתכפע״אללעפבאנמנ ןמזה ןיא כ אל
 רפסמב לאב הזלל *יאנמנ יעלב'ירבד ןעלט דנמ׳ישלנאה שפנה לאעלמלש׳לנעלנ לעפב י׳אנמנ יעלב םירבד םה טא
 ב סיאנמנ יעלב סעליהבל לעפב סיא:מנ עלב ליהיש ילארעלימה הלא ךכ אנמנ יעלב ןמזהש למכ יכעלילהל הס ם
 (עלנ לעפב אנמנ יעלב לעליהבס ןמזז למכ הילארת הנללכת לע ןעיישעמ ענמהתעליתב ישפנהעלמלשת לנעילעפב

 :טיאנמנה טירבדלעלמלשה

 ;ילנמל הסעעלנמב אלאגסליש ןנעי אל יסלנאהעלמלסהס בייחעי רבעש קרפב לנראיבש ה ממ חכ קר^

 יכ הזל ׳הסעעאל



 ג רמאמ

 ןמלבה ןמזהתעגזמ/לבג לעפב סיאבמגה סייבאהגליעגזתאב״אלאגםמש יספא יא יפלנאגי)מל0 סמש למכ יכ המ
 סהילא !יקלחג הד^הס סיקלחגה ליה הזלל השע/י אל ןיל-?מבל הפע^ילבמכגשמיישפנהעלמלשה ןכ לעפב אכמכ
 ג־ןזי אלגיליגמ לעל השעגילכמלע ^יקמ סהמ דזיאלכליאמה הזמ דכ פכלנדאיבס למכ סיונפשתל סיקזיללקלעד סחש
 3ילנמל השע 5יל:זמ דכמ סדאה לא הנקנהעלמלסהמ קלח לאגקלמלשהעאנקהל ךיד סהמ קלח לכב היהיש ידכ השע^י
 ב;רללע^ל אלס השע3י אלמגימל׳ ^לג לגיאשל לעלדחאל סשהנילאיכמניכלמאכ השע לילכמ שי ;ילעדב יבהזל'השענזי אל
 כב סיטפשמבל׳ליללכאמ יילסאלגייכיכ לישיבלכ סיקחבל׳ הזליללזל זע ייחא דלקל אלשל ה ידעלבמ הללא שיש הבשחמב
 לךישע אלל לשחכע אלל לבלנגע אל׳ ל5יימע3יא שיא לנלגק אלל לל קינע^י קנעה תכש ןגקע יממב ךעימע שלפ0;י קדכב
 ^אל עלכמ ןה לבש השע^ילכמ ןהעלמלסה הנקיש ילאר יעדמה קלחה יכ יאלבמ יבדהל׳ תביה הלא^יללזל עיימעב שיא
 ךרדה לע עלמלשה לב הנקליש ילאר סיכינ יגזילבהל ישה לכא סיכיגה סייבדב /!ןיקמה אלהל ייקחה קלחה ןכל׳ השע3י
 יכ םיטפשמב <^יקמה אלהשגה קלחב הנקנ יישפנהגילמלשה היהי ךיא אלה ילאיב ךייכש המ סללאל'הלעמל לנבתכס

 לבש השע 3ילכממ קלחה יכ־ השעע אל;ילכמ אלל לבש השעגקלכמ אל ליקלחמ קלח סלש שפנבנללמלש ןעיש יימכי אל
 סעיללזל ללזנע אלל ךעי עח קלשעע אלל לבלנגע אל למכ השעע אלעלכממ קלחה לא שאהל ילבהל ילשה יקזנב ןלדל למכ

 ׳ סדי לע ישלנאעלמלש סלש לשפנ הנקעס סהב השא דללי הכח המ ינידמה בלשייה סייקל סיישי סיטפשמ סתש סע
 ללדעשה בח היהי הזעללז אל דבלב ישלנאהעלמלשה עלנקל הישיה הזבש עחמה ןלקעיל ךידל אלבמ סהש ילבעב סא)

 קייל סעיגי היהילעלמלשהעאנקהל ליעלמ יעלב יבדעלידלמלעה ןיללאשה ינידבל דלמלעב סקסעל לאישי ימכח בי
 הזעללז אללעלדמה ןלקע לעליה דכמ אלאעלמלש סלש ןעלנ יעלב הילעהמ הזכ ללדג קלח היהיש ילאר ןיאש סע הלילח

 גהל הלכמה השעמעלשעה דכמ דחאהעלניחב יתש שי הלכמל הלכמ לכעיישעב יב ךידה הז לע אלה הזה קפסה יעהו
 א ירהש השעמה דכמ לנניא הלכמה לא ךשמנהעימלסהל׳ הקלא השלעהענללכ דכמעינשהל׳ סלשה לעלפה לא העיגה)
 םשל ללכא דחא היחספ ללכש סדא ינב ינשל לסמ סס לימאל הלישל אלש הלכממ המשל ה־ייבע הללדג דיזנ סמב לזיא
 הסג הליכא םסל ללכאש הזל׳סב לכלי סיקידכי מלא בלעכה לילע חספ ספל ללכאס הז הסג הליכא סשל ללכא דחאל חספ
 הנללכה ןיינע ןכל ׳ הלכמ סלשל הללע הניא הנללכ אלב הלכמהס יפב ליאב הנה׳ סב ללסכי סיעשלפל מלא לעכה לילע
 ע סלקמב הנללכב הדלמלל הלכמהעעדי הלגעש ילאי היה ליעלמ הז היה סאש ללכ ליעלמ לניא השעמהעללזב הדבל
 עה סא לקלחנשכ ןישודקב ליליא יפב יכ דלעל׳ ןעחנה ילבעב הללע הניא ןילפעבסעמסיפהעיתק יכ וניאל ה5יייסע
 א יאלבמ אלהל׳ הסעמ ידיל איבמ דלמלעהס יפל סעטה׳יפל ללדג דלמלעהש תמגי לנמנ לתג השעמה לא לתג דלמלעה
 דלקעזיאהסעלכאלמ יעס לכ יכ רקיעה אלהעילכעה אלהש השעמהש הסעמ ידיל איבמ אלהש דכמ לתג דלמלעהש יחא
 הכאלמהש סיטייחה עכאלמל הגייאהעכאלמכ לאעלשיפהעכאלמלןסיהעכאלמכעיעבטהמידקעיחאלעמדלק
 פ איה דהה ןמ סינבאהעביכחעכאלמש למכעיחאל עתיסמכעמדלקה יכעיחאה ןמ הגידמב העלחפ איהעמדלקה

 עביכתעללזב סלשעשעלאנכהעכאלמל יספא יאש פע"א הילאעעישמ איהש יחאענאנבהעכאלממ הגידמב תעלחפ
 א לעא דלמלעהס יחא מ מ דיסח ץיאה סע אל יכ דלמלעה סע אלא עיגיש ישפא יאש יפ לע ^א השעמה ןכל׳ סינבאק
 בה אלב יקעה אלה לדבל הסעמה קאש לניאיבס יחאל׳ יקיעה אלה השעמהש ־יאלבמ אלה הסעמה לא איביש ידכ אלא
 .ליה קלתה סע יעדמה קלחב ןיינעה אלהש למכעלכמהעיישעב יקעה אלה סהינשעתבחעה היהיש ילאי הדבל הנללכה
 זי השעמה אלה הנללכה לילא !!ןיטכעש השעמה יכעללכמהעיישעב ןיינעה אלה ןכל׳ימאמה הזב לניאיבש למכ ישעמה

 יכ ימלא הז יפלל :מאמה הזמ ה פכ טיאיבש למכ השעמה לאעלמלשענעלנ הנללכה יכ שפנב עלמלש ןעיש סלשה
 פ יכ הזל'סיסלמינב חנלמה יטפשמה קלחה ןעיש הממ יעמ שפנבעלמלש ןעיש ילאי םיטפשמב ^יקמה ייילעה קלחה

 דמה ץלבקה ןלקע אלהש ןללכמחעילכעה לנממ עיגי היהיש הנמכ לז יא לע ייסלמנה שיאה טפשמה לא ־ישליה השעישכ
 סדי לעשעלמלש סעיישעב שיש סע סייילעה סיטפסמה לבא׳ ^סט יחא עילכק לב קאל דבלכ לעלמלש להזל ינידמה
 ־דבכנ יעלי ^סלנ יחאעלמלש סעיישעמ עיגי ןכ סג הנללכה סעיישע לא ^יטכהב הנה ינידמה ץלבקהל בלשייה סלשי
 סהשעזמ דבכנ יעליעילכעל סדאב סה הז סעל הליכאה ךילכל ח בב ליה סיעפשהל ןלשלהל'ינשתש למכ׳ ןלשאיק ןמ

 ה ןיקיעמ דבכנ יעליעילכע סהב שי סייילעה סיטפשמב ןכל־ ליעללהע יפסלו סשת חבשל אטבמהו ילבדהלא סילכ
 כש המ דכמ םיטפשמה ולא עיישעב ןילכעיש אלה הנה אלהה3יילכתהל ןכ לניאש הילאכל האייש פע א ינידמה ץלבקה
 הניא לז לעללעפעייסעש יחא תשלעה שפנב קלמלש ןעעל הנקע השעמה לא ^יטכעשכעאזת תנמכהל ישה סהב הלכש
 הז ךיד יפל אכמנל׳ סהב הלכס לעלכמ םילשהל ידכ לא ססהעבהא דכמ לבא דבלב ינידמה ץלבקה ןלקע איהש דכמ
 ח עא עטלהלמ םדאה ענמיש לא לקחל עעשב ינעלעוללהל לא הקדכהעניענ מאע ולאכ למכעב דזיא יבד עיישע יכ

 בטגלמלא לייבח



 ג רמאמ

 ךשמי אל ינידמה ץלבקה סהב סלשיש^רכלטגחממ ללאש יפל סלמינה יפ לעגהנ^ימה הז הסעי סא לנלממ בלנגלמ לא
 דנמ הילהה יפ לע גהנ^ימה הז השעישכל ׳ ינידמה פלשיה ןלקע דנמ ךשמנה מלמלשה אלא הזב יטיפ ןילמלש סלש לילא
 יתלי יטיפ דחא5יילכ5י הזמ לל עיגי הנה סהב הלנש ליעלנמ סילשהלל לנלני׳לשעלל לילא ענכהל ידכל ישה סהב הלנש
 לניאיבש למכ יישפנה 3ילמלשה גסלי השעמה לא יבחהמהעאזה הבללכה ידי לעש סשה;ידלבע לתזש בלשת ךמליל דבכנ
 ינדמה ץלבקב סללש סליגי הקדנהעיישע מללכ סל סללש הקדנה השעמ היהללעכה מאש להזל׳ ימאמה הזמ ה פפ
 סמגי הקדנהגידלבע איןינהלהזש םשה הב הינש דנתאיה סא הקדנהגזיניגינענללכלבא רישעה הא ינעה ללזגי אלש
 יכ ׳ השלעל הללנמ לכיאש יממ השלעל הללנמה ללדג לימא הז לעל'יתננה ישפנהעליאשהה להזש סללע דע חטבל טקשה
 (ילכמ אלהש ינשהלממאכ ישליה לא לטה לעפה השעיש דחאה סייכד ב השעי הנקעכ הלנמה^ייישעב השיעל הללנמה
 ךרדה הז לעל׳ גלללז אל דבלב ישלי אלהש דנמ הזה לעפה השעי השלעל הללנמ לניאש ימל ־ סימשבש ליבא קני עלתעל
 העבהאל סיפענ ליהישכ הבס השעע אלל הסע לע הילתה יטפשמלע אבה סללעה ייחלמלמילסה סדאה הנקי ךיא ןבלי

 ישלנאה )דמלסה עיגהל ןללכמ לניא לדבל הלנמה^יישע לעפש הזמ ראבנקר ןהב הלנש לעלנמ סילשהלל יגיאיילל ססה
 קילדמכ הז ייהל ׳ ל)ילא הבהאלל לנלניעלשעל יסה לא ענכהה לע הלנמה לגזייישעב שיש האילהה דנמ אלא למנע דנמ
 לעפה אלהש הלימפה^יא ^לישלל ןמסהגיאעללכל ידכלד מנעב הקלדהה עיגמה לעלפ הקלדהב הנללכה ןיאש רנהגיא
 תרלגקה ענללכ איה ןכל׳ אלה ה השעמה ןמ ךשמנה ילאה ילבעב אלה ינה מקלדה5ינללכ לבא ׳ הקלדהה השעממ עיגמה

 גישיש ידכ הסעי ישא השעמה עאל לעדלבע דלבעל הב ךלי ךידהעא לינפל ייאהלל סשהעדלבעב סדאהגזיא רישיהל
 ל המנע דנמגינללכמ הי^הס ראיב ללאכ׳ ילא הרל^ל ?לגמ ינ יכ לימאב ינל הלנמה בלגקכה הלידס המ הזלל ל3יבהא
 למנע דנמ ןללכמ לניאש ינכ הב ישא הסעמהל המנע דנמגזינללכמ הניא הלנמה לבא ׳ למנעל ןליכמ אלהש ילאכ
 שה לא הדלבעה איהש אלקה השעמהמ)יכשמנהארלהה דנמ ה^ייישע נינללכ הלנמה ןכללנממ ךשמנה ילאה דנמ אלא

 איה ירה הלנמה לעפמ הנמכה רדעהב ןכלל ׳ ילא הריציל לימאב היל^ איקש אלהו הנממ ךשמנה ־ילאת אלהש סשה
 לפ הילארה הנללכתגיללזב הלנמ השלעהילזי לנכ הז רלבעבל׳ חיכהבלשכנ אלהש תלפאל הליל ןלשיאב ךלהמה סדאכ
 סב ללשכי סיעשלפל מלא ביגלכה לילע הילאיה הנללכה לע אלש לרלקכלהכ אלש חספה גללנמ השלעה יב לימאו עסלפ
 סיקידנל ה יכרד'ירשי יכ ליליא ילאיתשעמב רשקנה הנללכה לעלדלסכי המב לעדי אל'לפאכ סיעשד ךיד המלש מאל׳

 :סללעל תבכ לניאש מללכ רלאל ךללה הגנ ידאכ׳יקידנ ח־רלאל המלש מאל־ סב לכלי
 ןילמלש גלנגדנ עיהלאהגיאזה הרל5יה סא אלהל דאמ^ילעינזיה מלתג הריקח ןאכב ריקחנס ילארל
 תמא קלח פב ןנחלי דל שיקל ןכ ןלעמס ןבר לב לקלחנ הזה יבדהש מאכלי היקלחב לא הללכב

 ןנחמ ^ הילוחה ןמ דחא קח יפא ריישמש ימל דל ןב זלעמס׳ד מא קח ילבל תיפ היעפל השפנ ללאס הביחיה ןכל סס
 לנ היתמש ילאר אלהש הארנ היתל'תילעה ןמ דחא קח׳יפא טייק אלש ימל אלא יכה להילעעיימאל להירמל היל אחינ אל
 עי המל יסלנאתעלמלסה עלנקתל קיפסמ תנממ קלח היה סאש יפל לבסי ייבדכ היקלחב אלל.הללכבעלמלשהענעלנ
 פ לעגשהב השעיש לטכ לעפ היהיש האדי דחא לעפבגשליס יספאש תמ יכ׳עלרהזאתלעלנמת ילבי לנילע יסה סימעי
 איה הגשהה ישק סימסהעבי הבכרה השעיש הגשהה לק טלשפ דחא ססב דחא יללח עאפיל לכליש ימ יכעמרעללועפ
 ס לכש האדי תזלל עחא תללעפכעלסעל ישפאס תמעלביעלללעפב השעי אלשל סכחה מאמכ׳קפס ילב אלשעללעפ
 לבא ׳ סהב לנעלא הלנמ ססה היה אל ןכ אל סאש ישלנאה למלשה קאנקהל ליחיכה סה הילעב לאבס תתזאהלעונמה
 פא יא ןכ יבדה סאש דאמ השקל יז יבדעלמלסה עאנקהבעליחרכה סה הילעב לאבסעלרהזאתל עלנמת לכס מאג0
 ת ןמעחא לל יסזיי סאל אטחי אלל בלט הסעי ישא ןיאכ קידנ ןיא סדאס יפל אלהת עלמלסה הנקש סדא סלסל יספא
 סלכ סאיבתל דסח ךיד לארשיל הנענש תילעה כ א היהדי יסלנאה עלמלסה עלנקל לל יספא יאעעדה הז יפלעלנמה

 ישיאלס מלל ךיינ ןיא יכ הנממ ןולכש המ ךפה הזל אלהת סעלנל לכזיש סעלאעעכומה המנעב איה אבה סליעה ייחל
 מה^ לכ םייקל אלל סיקחה ללכעלסעל אלל הילעב לאבסעלעדה ללכ לע ךיקהל לכוי אל ילדב דיחי׳יפאס סלכ להלגיסי
 המלאב לבלקליהש סע'ללעמ ידשל עשימ לאל הלילח עתס יאבל ןידיוי הז יפל לארשי ללכ ליהיל הב יאבש סיטפז:-מה

 :לה־יןרהב לדעשנש ילאי קח קפס הזל אבה סללעל קלח סהל שילאישי לכ הכסמב לימא ייהס הז לכ ךפה אלה
 לע אלל בלט דעליה דנ לע לאנמי הביה סייכד סייעבטהןסייכדב אנמנס למכ יכ אלה ןיינעה הזעכבה ךרד)

 ץ א.יהה לפכההעללזב סייח ילעבה סייקקתל אנמה רשפא היהש סקללזל סישוחה תליפכ ומכ חיכיה דנ
 האיל יסלנחהעלמילשה לא סדאתעא איבהל ן׳פח לעליהל יסה ןכ׳ בלט יעליה דנ לע סייח ילעבב לאנמנ סללא)



 ג רמאמ

 טיכפלא) סיכרל לל הבדהשכהזל להיגסישב ךיד ךזיח אלהה^ילמלשהגקגסהמ םדירטמ םהס לל שי סיענלמ המכ תאיל
 לע לנממ קלח לא ־ישלנאה גזילמלשהגסליס ידכ בלט ידיליה דב לע לאבמנ םנמאלגילמלשת קגסהל סלכ סייחיכה םניא
 גניסהל לרקשי סא אלהה^למלשהגישי אלש ללכב םישנאה ןמ לא טרפב לארשימ דחא טלמי אלש דכ םהמ דחא לכ די
 הברת יפל לארשיעאגילכזל ה 3ת הבר ימא ישקע ןב אכינח ד^ילכמ <ןלסב לחאש המ להזל " םתה סיכרדח ןמ ^חאב
 םקדבל ידכעלבמה בלילאיסי ללטבנ ךכלש ליאיב הנה ׳ דידאיל הרל^י לדגי לקדב ןעמל ן׳פח ה גשגילבמל הילק םהל

 אחינ אל ןנחלי ראש אלה הזלל הבלח אלאגילכז הז היה אל למלשהגייינקל םייחרכה סלכ ליה סאש ־יאלבמ אלהל םעלכזלנ
 לע לנלסל הזל הנשתה׳יפב לז סבחיה בעכ ןכל ׳ הרלעיב דחא קח יפא סייק אלש ימל אלא יכה להילע רמאד לתיימל היל
 עלנללכמ רבד המע ^עשי אלש ןגלהכל רדסכעלבמגייעמ הלבמ םדאה ייקישכ יכ הרלעב הנלליאה ירקעמ הבשמ העל(ד

 יכ רמא הז לעל אבה סללעה ייחל הב הכז הנה ךל יעראיבש למכ הבהאמ המשל העלא השעיש אלא םינפ םלשב סללעק
 ב לשפנ היחע הלבמ הקלא העלשעב העלמילשל הענלכעמ לע ןתמעחא לייחב םדא השעי אלש רשפא יא הברה סעליהב
 ל אבה סללעה ייחל ינא המ אמסיק ןב יסלי׳דעא לאשש ןלדרע ןב אנינח׳ר הזה רקעה לע זירליש המליל תשעמ לעלא3
 תמ לכבעלמילש דע הקדב לבמ לל נלידזנ יכ לבישתל ןגלהכ הלבמ 'לשעל ךל ןמדזנ מללכ ךדיל תשעמ אב םללכ בישהנ -
 את גילמלשתעעל קיפסע דבלבעחא הלבמ יכ לנרמאש המ יפל ־יאבענל ׳ םש לכע אבה סללעה ייחל תב הכזל רשפאש
 םדא טלמי אלש דכ בלט ךעלית דב לע לבאל חיכהה דב לע הז היח אלעלבי לבמ הילעב לאבמנש המ סללאל ׳ ישלנאה
 ש לז סבתדה הלע דיתסמ אבי ארבג ןאמ יזח אעל ׳ היהעש ןהמ לז יא ןהמעחא די לע אבה סללעל הכזי אלש לארשימ
 ל םשהמ דסח היתלבאלעאשלכלנאל ישאדבכאשמ לנילע סימעהלהיתאלעלבמהילבריכ אלה לזיעעדיכדמא•
 םדי לע לנקיש ידכ סיפלחעמ םיכרד םהל ליה יס דכ היעלבמ תביתל הילעהעא לידגה יכ םקידבהלל לאישיעאעלכזל
 םעה לע סימעהלעלבמה ילבר היהיש לבשחי רסשל ילזב םע סעליהל יכ תזב ליעשי אל םהש יפע אלישלנאהעלמלשק
 בעחא הלבמ ןיאשיפליכלבסחייכלי׳גנלדסשלילזב סעאלהל׳לגללקדבןעמלץפחהקלספלאךליסשלהמדבכאשמ
 קיפסע אל הז ילבעב יכ לימאי סערבמ םליבהל סתיסעמ יטיפ לכב ךילאה החגשתת םהב קבדעיש לאעקפסמ דבלכ>
 תכ םדאה הנקיש לא יפסע לנראיבש למכ העכלהכ הילשעעחח הלבמ יפא יכ ןכ רבדה ןיאל שפנלגילחלס סלשעלנקתל
 ממ הלבמ סהת דחא לכ השעי אלש רשפא יא יכ אבה סללעל קלח םהל שי לארשי לכ לזרא הז רלכעבל אבה סללעה ייח
 םש לעגידמ לדגע ןכ השעישעלבמה ילבר יפכ סללאל אבה׳ללעתעלגידממ המ הג־דמלהכזי הדי לעש הילעתעלבמז►

 תללדג רעלי תג־דמל קפס ילב הכזי ץראב עליללעהעלבחה םייק די לעש ידכ ץראל סנכהל באעל ^סיכ הסח היה היזל>
 פ לכב הזה סללעב חגסליש הגידמב היהיש לא דחא שיא די לעעילמיייקתהעלבמה ילבר עיגי םימעפל ׳ אבה םללעע
 יפלחעימ׳ישיאבעלללכ לאעללבמה ילבד לב לאבלייש רשפא רבכל סדיסחה ןמ לעללזל אסמ ןב אנינח יכ מניינע יטיפ
 ת ילבר לב לאבמיש דחאה שיאהעגידמב בלשי אל ה ת ללכה יכ הזל יתאה שיאה ןמ דעלי חגשלמ םהה םישיאה ללכ היהיו
 דעלי ה־ילעת עלבמ ללכ לאעלבמה ייכי ללכב אבמתל טרפהמ חגסלח רעלי סללעל ללכה היהיש הבס איהעאזלעלבליה
 טרעהח רממ םירקמהמ סילבלנמל סיחגשלחל סעלפעב סיגענ סללעל ללכה היהי הזלל ׳ רחאה שיאב לאבלייש החמ
 הלחנל השעיסעלבמה ב־יל לישעת יפל דחאל דחא לכעגידח אבה סללעב לבא הזה סליעהעלחלבתב היהי םנמא הזנ
 םלשל לעיישעב הסלעה ןילכי סא תרהזא לניאל הלבח לניאש דחא לעלפעייסעב יפאש הברתעלחלקמב לחל אבמנ לזמ

 לבלעכב תמאל׳אבה סללעה סרדממ תמ תגרדמל חללכ אבה סללעה ייחל הב הכזי לעילע לבכ לא ססה דלבכלל םיחס
 סללעה ייחל ןמלזמ סבלכ אלה ^א הרמאל ללקעב עאבישעיחל לפנל ארגאל קילסל רד תיעמבסב תלהד שבלכ אלהה לע
 סללעה ייחל הכלז איהה הנללכב אלתת רעבת ךיעמעמל לעמיב םכחת דבכ אלש לע רעטבנס ימטאש הזמ תאריש אבב
 ןלדרע ןב אנינח רעא ימתל תנלממ היהש דטלשה לע לימא ?ע סמב ןכל םימס םלשל העיה ןעעימל לרעכס רחא אבה
 ע רדס קיפבעלינעע סחב ןכל ׳ אבה סללעה ייחל ןמלזמ היהש דעליב אנינח ר רעטבי אלש ידכ לעעיח ברקש יפל יב
 ע ליה אלש יפע ?יל אבה סללעה ייחל ןינמלזמ ליהס םתילע לתילא יחאש םישנאמ םיסעמ הברת איבמ איעבעלינעע
 ידכ סיסנאהמ םישנה שירפמ היהש רתלסהעיברמלש למכעלבלטעלללעפ אלא תרהזא לא תלבח ליתיס םישעמ סיסלע
 ייח עגסהל םדאה עלאיכמהעלבלטתעלללעפה ללכ לזר לראיב יבכל תבית סש תזעללזל הריבע לגרת ידיל לאכי אלס

 תיהזי העא /!ןא סלחר לתח ןלנח :כיא ^א ןלנח לה ח ליכרדבעכלתל לרחא תרלעבעלסדלפחהעלבמהעללזמ אבה םללעה
 לכ יכ אלה סייכדה ללכל מל םיעח יכלק העא ^א סיעמ יבלק להמ םדסח לחמ היה העא ^א םדסח ללימ יהמ סלתי

 סא ^אל אבה סללעה ייחל הב הכלז סימש םסל העלא הסלעה השעיש הללעפ.



 התמצ הדיבע הל)דג ד>ע )ית/רל הריבע יבדל יפ/לל לתעד ךטיל לכב לז^ ער (ילהס לב בשחי ןילהה לעפה טע .
 אבה סללעה ייחל יכלז ללכ רשי ליהי אל ק אל סאש השת^רל^רליחיכה אלה יכ להעדל רקעה הז ןבהל טתשל אלש הלגתת
 ליתאש לתכ דל5ית סהלגינקל לאישיגלא הב קה בבחש ה*י;יי הבחה היהעל תלדב דיחי לא דיעת דחא אלא הילעיה לי לע

 הת אלה5יתאהש אלא ׳ ךכ לע ישכענ ליהיל הלכעא׳ייקל ללכלי אלש סהת תקכל לכל הדתח ילכ טהל ן^יגש לארשי ןיביבח
 מישי סלכש יתללכ אבה סללעל קלח טהל שי לארשי לכ טיתאב לח לנליכ לילאש השת^יל^יל יטרפ רקע הזש לניתאש
 תכחש ידכעלגתה ןת לתג ילכד ךירב יכ ירתלאל הז לע יקללח יתכחה ןת שיש יפע אל * אבה סללעה לרלגירתת הגידמ
 דבלבעחא תלגתב לבאל'לגרתאש לתכ לב לתגרדת לדגח ל־עתה ילבי יפל יכ אלא ןכ יבדה ןיא אבה טללעה ייחל דאה
 לע ןדיתעהל דלד אבל לכל יגיסב השתל לרתאג^ילכתגיר^י יאלתש י תא5ילכת סתב לזדאש התל לנתת הת הגידת גישי
 היעשיל׳אי לע קזיתעה דלדש אלא לתלשה^ילגקל ידכ עלגתה לכ ךייגש הזת האריש לכל ל׳לע ןדיתעתל היעשי אבייכל אי

 : הע-יזעב הז רחא אבה קיפב הזה יתאתה׳יפ עדע דלעל ׳ ראשה ןכל ל לע
 הלגת שי יכעלגתה ^לחעה דגת הנלשאד ׳ סיבי םינפתעלפלחעת ןהעלגתה ידי לע סשלישעלגרדמת ^ קד^
 שעעגללכבעללש ליתיש יפע א עיחא די לעגשועש הגרדתהת הלתג יעלי איה הדי לעגשלעש הגרדתהש *
 הזת האדישעלגת לש ןרכש ןעמ עדלי העא ןיאש הרלמח הלגמכ הלק תלגמב ריהז ילה לרמאש תתמ דלמלנ הזל ׳ ןעייתע
 ס (לכנל ןעתא אלה הזל םדלקה קיפב לנימאס ךרדהש ןכ סג הזמ דלמלנל עגק לע ןעגקלעלגמ רכש ןעמב ^לצח שיש
 י העא ןיאש הדלמח הלגמכ תלק הלגמב ריהז ילה דמלאש הז הת כ אש סלכ עלגתה עיישעביללעעלמלשהעייגק ןיאש

 עחא לכ לעש היאר ןאכמ שי אלא דכשה לבקיש ידכ ןלכב דתזיש ילאר עדלנ רכשה היהי יפאעלגמלש ןיכש ןעמ עדלי
 ן ׳ אבה סללעב דעלימהדכשה ללבקל יחדכהעלגמהלכעיישע ןיאשל הלש ןרכש ןיאשדכשלעדחלית הגידת שיעחאל
 ת ^לחעע הגיעבעחאה הלגתה היהע לא רפסמבעללש עלגתה מתי סא /ןאש קפס ןיא יכעלנללכת /ןלחעה דגתעיגשל
 טסל ללכא דחאל חספ ששל ללכא דחא סהיתספ ולגס םדא ינב ינשל לשמ לזיאש לתכ לנללכה /ןלחעה יפכ הדכסעגרדת
 ע הסג תליכא םשל ללכאש הזל סב לכלי סיקידגל ה יכ־יד טירסי יכ דמא בלעכה לילע חספ טסל ללכאס הז הסג הליכא
 עלגתה יפסתל עלגללכה לתיכסי סא /ןא יכעיסילס:הלעתל הז ונראיב דבכל'סב ללשכי סיעשלפל רתלא בלעכת לילע
 הנקילתגעב דחא לעלפעייסע עדתעהס קפס ןיא יכ ןטלעיתל עלללעפה ילבד /ןלהעה דגתעגג־ידתהלפלחעי

 ׳ עחא סעפ אלהה לעפה עייסעת הללדג יעלי הגרדת
 סהל הילאד הנללכב עחא סעפב תקדגל זלז /ןלא ןעכ דחאתל רבד לכבל רסלעב טילש תכחב טרש סישגא ב תזב לסמהל
 רעלי קפס ילב ינשהעגידמ תיהעעלמכב הלש הקדגה סא /ןא יכ סעפ לכב דחא זלז סימעפ /ןלאב זלז /ןלא ןעג ינשקנ

 יקמ בלט ךעוי ןההעלללעפב •ישא עלנללכת ילברל לתגעב דחאה לעפב סיבד טייללג סלייק יכ ןלסאיה עגידתת תללדג
 סיתעס /ןלאב ־ךדאהל זלז /)לא עחא סעפב לל ןענשב ליבאעא דבכיש ימ ןכל ׳ תבלטגיחא הנללכב דחא יללג סלייקת

 ילבד יפכעלנרדתה הנפלחעעעיעיבי ׳ איהה תלגתהעיישעב לאבסעלצלעפה דבר יפכ קפס ילב עלגידמה הנפלחעע
 קפס ילב הלתג דעלי הגרדתלעליאי ןעיעלברעלגמ סליק יכ דחאת השעישעלגתה רפסת לע דחאה השעיש עללגתה
 יעלבר עלגת לדיב ליהיס םדא אגמי יבכ יכ לללתעלגרדליה /ןללח דגת תיקיל 'עלללעפ ילבילעלנת ילבי הזב דבחעתל

 עילגידמת הנטק סגידמ אלא ללעעל לקיפסי אל תילאיה גללכה לע ןהתלגתת לשענ אלש יפל ןכ פע אל ־יחא שיאמ יעלי
 הידב לכ יכס חפקמ הבה׳יאש יפלל אבה סלועהעלגרדתמ הגידת טלש םדי לעעלכקל קיפסי אלש יללאל אבה סללעה
 ׳/ילסבלעמיבע ילכי ליתי לכ השעיש סדא כג אגמיל'הנללכב אלש השעסעלגתהלא הלגמה יכס הזה סללעב לל ןעני
 ת המעגידת ללעעל הנללכ העלא קיפסעש הנללכה העלא ךעימעלחיל הילאד הנללכב דחא לעפ לאעחא הלגת הסעי ליתי
 אגתי סימעפלדלידיע ןב אניגח דעעימב דקשש יטלש אלהתמ הז ינפלש דפבלגחכלתס למכ אבה סללעהעמידתת
 רב םיעגפה לכמ לגלמל הזה 'ללעב חגשלת היהיש לאעלילאיהעלגללכהל עלגמעייסע ילבי דגמ לעגידת קיפסע שיא

 ןב סחנפ דל לז סג שיא סלחגבל אסת ןב אניגח יב הז היהש למכ סנ לגי יפכ עבטה הגעסיס דע לאיסי ידיסח ביכ
 טללעב עיגיש לאעי לאב גישיש הגשההל תייאיתעלנמכהו עלגתה ילבי דגמ דחא שיא אגמי סיתעפל׳ סהימלדל ריאי
 :השת ייחא ליתש סיאיבנה ללדג עג־ידת איהש הנתת הלעתל ןיאש הגידת לזל סהיתלדל עשילאל לתיעסיעגירמל הזה

 רלגי ימ ה תאנש'אי לע ןדימעהל רת אב יניסב השמל מתאנעלגמגירע יאמלש ד סרדעלכת /ןלסב לזיאש הת העעת
 הכימ אב ימל סידשית יבלדלעלקדג ךללה'גס סס לע ןדימעהל היעסי אב ׳ קדג לעלפל םימע ךללה לכל ךילהאב



 ג רמאמ

 עהל קוקבח אכ ךיהלא סענלכל ענבהל דסחעבהאל טפסמעלשע סא יכ ךממ סינד ה המל גסג לע ןדימעהל הכימ אב
 ת ישונאהעלמלשה ןמ הנקמ שלש לא^לבמ איגקיישעב יכ מלל הנללכה ןיא לכל היחי ל^ינלמאב קידבל גש׳אלע ןדימעהל
 סיאיבנה ןמ דחא לכש אלא׳גקלחעב אללגזילמלשהמ המ הגידמ הנקי ןתבש לא הילניתגזילבמ לכ דבמ^לגזיש הגדדמה
 ה גישי סדי לעש ידכ סישלע םדא ינבס ךידכגילבלט ;ללדמל הילגזיהמגזילבד^ילבמ סילללכ סיללכ עלסעצ ןילכ^ימ היה
 מ 5ינשעל לילע תשקי סנלגזילנמגייע למבע לע סימעהל סדא לכ לע השקיש המל יכ^ילמלסהמ תללדג הגידמ סדאה
 סדי לעש סיללכ^זילשעל סיאיבנה לכענמכ ה^ייה מאמה הזב תלעמל לניאיבש ךידה לע ןידדבהלכמ תנק;יכ הלבמ
 תללדג הגרדמל הלעעש יספא יאש יפ לע:<גןאגילבמת ללכ לע^יגשלמה הג־ידמל הבליקגקלמלשתמ הלתג הגידמגשיגי
 ד ירהש^ילבמל אלל;ימגקמאה3ילעדל סיללכ סהש תממ ינאליגילכלטהעלדמל םיללכ םהש סייבד אי דמ הנמל ׳ הלמכ
 ד גזינללכ לבאל הרלגיתגקלנממ הלבמ ןהמג־׳חא ןיא סאמנל ליניעב הזבנל לבליק לע אשנ אל הפיחל לבבלבגימא יבלל
 יכ ישלנאה 3ילמלשת ןמ הללדג הגידמ םדאה הנקי סדי לע ;ילבלט5ילדמלגילבד;יל:ומ לללכיש סיללכ^ילשעל העיה דלד
 תמב םדא אשחי אלש ריהזמ לגל תער להעיל תשע אלל לנלסל לע לגי אלל לבבלבעמא יכלדל קדב לעלפל םימע ךללה
 לב עמא יבלדל הבשחליב* םיללכה ללאמעלכשמנתעלבלטהעתמב ליעלדמ ןקעישל השעמב אלל ילבדב אלל תבשחמב
 עפיח לע אנקמ היהש לי לבליק לע אשנ אל הפיחל׳ תער לתעיל תשע אל תשעמבל לנלשל לע לגי אל ילבדב לבבלב
 ןי סהמע ייכזהל׳עלדליה ןלקע אלא הילעהעלבממ הלבמ ללא לייבד לכ ןיאש פעיאל למבע לע אנקמ תיתש למכ לבליק
 יקנ לע דחלש למכעלריבע ןניאש בשלתלעללקב םתב לשכנ םדאש לא לרלדב םהב םילשכנ ליתשעליטיפעלבמעבק
 היארהל ׳ ראשב ןכל׳ אטלח לניאש לחקלל בלסחי יבד הזש ןידב לעלכזל יקנ אלהש ימ לע יפא דחש חקל אל׳יפש חקל אל
 ג אלא תנמ אלל לשדק םלקמב םלקיימלת יהב תלעי ימ תאללמלץיאה תל ילמזמב מלא למבע דת אבמנש׳יפה הז לע
 ב רלגי ימ ה ילמזמב ליכזנש אי ת הנמ אל תתל הלמעל שיל׳ לספנ אלשל אשנ אל ישאל בבל יבל םיפכ יקנ םהש סיאנע
 דבל תבסתמבל הסעמב דבלב םייבדגבעלבלטהעלדמהלעלבמה לכ ללכ תאללמל ן׳יאת הל ילמזמבש אלא׳ ךילתאב
 יפא אלשל תעלבש עבשנ אלש לד׳לשפנ אלשל אסכ אל ישא ילבדבל׳בבל יבל הבשחמב׳ םיפכ יקנ הסעמב׳ רלבדכל
 אבש בעכת יפכ לספנ ילנכ היהי לא-עילסמה יפל דלד לא דנכ אלהש ישפנ ןלשל להזל עליעסנת עדלי תית אלש דלד ייחב
 תבריל׳ה רהב הלעי ימ לילע תאש םדאה לא בס לספנ ילנכ היהי לא׳ לשפנעבעלע עבשל ה אנש הנה שש למכ םשה לא
 המילשהל םדאה חכבש המ יפכ לספנ ילשת אלה יכ םנחב לאשנ אלש 'לדלכ אלסל לב ןענאל לב רשא ילכשה חכתש רמלל
 'לשעל ינאר ןיאש רמא כפע אל אברל אינקד תשעמכעמאב אלא רקשל עבשנ אלש רשפא יכ המרמל עבשנ אלל ריכזהל
 טרפ םשש אלא ילהאב רלע ימ *ה רלמזמב ריכזהסעלבמתלכ םיללככ םיללכ *גה ללאבל^ התימב עבשכ אלהש •יחא ןכ

 עללקב םתב לשכנ םדאש לא םהב סילשככ לית ינב תארסיפלעלדתב סידלע םהל ללאב םיללכנ סכיאס םירבד רעמ
 לעל׳ לבלרק לע אשנ אל הפיחל ןכלדבכי היאריעאל תא ןכ לע 'ימכחתעאעלזבל למכ ןעיישעב עי ןיאש בשלחש יפל
 את אטחי אלש םתלעלבמל םיללכ השש תשע היעשי יכ שש לע ןדימעהל היעשי אב לימאש המ אלה למבעב ךידה הז
 חמב אטחי אלשל׳ םירשימ יבמ להזל ילבדב אטחי אלסל׳עלקדב ךללה להחעלבלטהעלללעפה לעפי לבא לעפב םדאה
 אלא אטחי אלש קפסי אלש תא ךכ חאל׳ בלב איהש הדמחה ךפה אלה סאלתהשעלקשעמ עבבב סאלמ להזל הבשחמב
 ס חקי אלש יד אל יכ דחשב ךלמעת ליפכ יעלנ להזל תריבע ייבלע די קיזחהל אלש יהזנ אלה ^אש אלא ללא לכמעחאב
 ערכ׳לא־ימ קחיעמ אלה ^אש אלא ה־ייבע ייבלע די קיזחי אלש יד אלל דחלש חקללה ידי ךלמעלת ליפכ רעלנס אלא דחס
 מ ןלנשי סימלרת אלה ךכחא ימאל־ עיבעלארמ ליניע סבלעל םימד עלמסת לנזא סטלא להזל ערה הסעמה עלמשלמ לא
 אריי אל יכ םינמאנ ליתית ןענ למחל יכ הנלמאת ריבמ רלמשיש ןימאהל דאר הזכ שיאל יכ תללכ לבגשמ םיעלס קלדנמ
 ייספנה רכסה לא זלמרי ןלכשי סימלרמ אלה יכ רשפא לא ׳ ביח דימ תמחלמבו עלממ ססה לנדפי בערב יכ ער יכדמ
 שמעלסע םא יכ ךמעמ שרלד ה המל־ שלש לע ןדימעהל הכימ אב ל־ימאש תמ אלה ךרדה הז לע ןכל׳ ןלילעה סללעבס
 כי טפשמ עלשע סא יכ׳ ןבלר לא היועבשעלנמ לכ סיללוכג סה ללח יכ ךיהלא סעעכל ענבהל דסחעבהאל טפשמ
 דה לכ לללכי ךיקלא סעעכל ענבהל׳ סידסחעללימג ינימ לכ לללכי דסחעבהאל׳ לריבחל םדא ןיבש םינידה לכ לללכי

 'יראעת יכ ב יל־אמב לנבעכש תמל זלתרל ענבהל ןלסל םהב תאל׳עליעמאתעלעדת םהל׳ סלקמל םדא ןיבש םירבדה
 ש למכ לחלר לע הללעתעי לילא בייחלל לנלשל חלשל יאשר סדא ןיא ט׳ עננהב סייאע םהש םיללושה סה סייהלאה
 ןדימעהל קלקבח אב לרליאש תמ ןכל׳ךיהלא סעעכל ענבהל ןלשל להזל הלהע הימוד ךל נש אקלעשמ אלכד אמס לזראס
 א סיקידבה ירלסד סיעסרתעחלנה לע סע־עמ היה קוקבחש ייבעב יכ לב הנללכת היחי לענומאב קידנל נסעחא לע

 דעלסעל חיטבהש סשהעלתטבהלל םיאיבנה ירבדב ןימאהל לענלמאב קיזתיסכקדבק יכ הזה ללכה גייבד ^לסב תא



 ג רמאמ

 לכה למשי? )ילע סישדת^ימה םירקמה לכל שלחי אל)היחי הזה ללכהגייימסכ םיקדנל ב)ש יכש םלשל)םיעשרכ ןיד
 דחא לע לימא רככל• הילגלהגללנמל םיללכמלשעל םימכחה ךרד ןכל׳אבה םללעה ייחל הכזי הזבלעלפי םיכפ רבסב
 אלא סשהגללכמ רלמשלל הבלסעב בלשל הבלר יגא ל׳אל^ילריכע לעבל ןיילזמ סיטסל לילא אבס םיכמחאה םימכחה ןמ

 פ יבד ךילע,לבקגל םכחת ל״אל ׳ אלהת אשמהגלאס לכלא אל יכ הרלעבסעלכמה דבי ימבע לע סימעהל ללכי יניאש
 )5י>א ךללה היה םימיל'לכרדל ךלהללילעלבקלגקמאה מלל ךילע לבק ןכ סא םכחה לח ןיה ל׳אל ילארכ לימשל דבלב
 לילע לבקש המ סיסשלה לגללא יכזנל ךללה ה3יא ןכיה לל ללא דחא שיא לב עגפל גניהלל דחא סיאגלא שטסלל סיססילה
 לעזא רהרה דימ יל יפסל ךללה היה ןכיהל לל לאסל רחא שיא לב עגפ ןכל ךללה היה ןכיהל אלהה שיאל יפסלעמא תלל
 ענמנש דע׳לסעל הכלר היהש המ לכבגללבי םימעפ לל ע־ייא ןכל׳ינלגרהיל םידע ילע ליהי םינשה ללא לבלב סיססלה
 ה רלמשי י/ילי לא םיללכ םינש לא דחא ללכגלרימשפ יכ ןכעי ך-ידה הז לע יכ ראלבמ הנה׳ םיעיה יישעממ הז ילבעב

 • לב הללדג הגידמל לא אבה סללעה ייחגללעמל הכח לדי לעש ה גממ לתג קלח לא היל^להגללכמ בלר םדאה
 5ינלכמ שפנב עבקנקש אלא לניא הרל^להעלבמ סליק דבמ ^לגפ העליהב שפנה לאגשלמהעילכגיה קרפ
 גישהל ןכל^יל שפנה הלעתזי ארלנהל דבכנה םשהגיא האריל הזה רא^יההב היהישכל םשהגלאדי
 דאבגלדךיארילענפב יסא ךבלטבי המ בלגיכה מא שפנהגלחלבה איהל םיקדבל ןלפבה בלטת אלהש סייחבנה םייחה
 דבמ^יאזה האריהגינלכע םשפנב עיגגל אל סא םערז לעל לארשי לע שנלעהגלגלפה דעימ׳ל^יכה אבמנש המ דבמ הז
 דבכנה םסה 3יא האריל הזה רפסב םיבל^יכהגלאזה הילגיה ירבד לכגלאגיישעל רלמסע אל סא ל,עכה מא הרלללהעלבמ
 אה עא האריה איבנלש ־יספא ךיא יליאגיללאשגל םאל׳ לגל ךערזנילכמגלאלךנזייכמניאהאלפהי׳ ךיקלאהגיאארינהנ
 ראב רבכ ׳ניללכשלמהגלגשה הז לא יגללא איביש ילאר ךחלי אלקל סייחבנה סייחהגלגסה איהש 3יאזה הללדגה לא םדאה
 נלליהל רזגש סשהנלמכחב ילל5י יבד הזי הגלללז יחא יבד אלי גלתאשההנלבס איה האריהש ימאלגללהק דעסב המלש הז

 מ אלהל יחבנתנללראשתה ןנילנ רבד ןאכב היהיש רשפא םא רלקחל ליחניתסכ יכ הזל׳ הזב םעט ללאשל ילאר ןיאשל ךכ
 לבנללנעל םדאה ינבל סיקלא ןנינ ישא ןינעהגלא יתייאד ךכ רחא ימא׳ למע אלה דשאב השלעה ןלר^י המ דליאש תמ
 םימעב םיפי סלכ יכגלמאלמהלנילללעפה רמלל הבלר םהב לדגלסהל םדא ינבל סיקלא ןנלנס םישעמהיגליאד רמללכ
 אה אבמי אל דשא ילבמ םבלב ןגלנ םלגעהגלא םג דמאל׳תלעידיתלגללכאלמה למלכסי אלש ידכ םנלעס יפל דמלל תבלד
 פע'אל לאבמנהגלמכח אלהש םללעהגלאניעדל תקלשע םבלב ןנלנס המ סג יכ לד ׳ ^לס דעל שארמ השעמהגיא סדאה
 המלא הז לכ םע <^לס דעל שארמ םיקלאה תשע דשא הסעמה עאגיסיס םדאל רשפא יא יכגסליס רשפא יאש יבד אלהש
 לבשחיש למכ׳ייחבנה םייחה לגשמ תבש דבמ אל איהה הכאלמהמיכשמ אלש ידכ העעב תפי איה םג םהל ןענש הקלשמ
 י הז רחא רמא ןכ לעל רמאמה הזמ גפב לנדאבש למכ למבעב ממאהמליז לתגישיש המ היהי םימעפלש דחא םישנאה
 םללכמ תעדיה •ישא׳יישלנאת גילילדמשהה ללא לכב יכ ימללכ לייחב בלטמלשעלל תלמשל םא יכ םב בלט ןיא יכ ריעדי
 םגל " למעד יפל הב למנללכ גישיל לנלברמ תמ תכאלמב לדמשישכ חמשי םדא לכ יכ תלמשל םא יכ םתב דחא בלט ןיא
 לבא םייחב םדאה דלעב הגהנהב ליעלמה בלטהמיישע לע םדאתמא ־ייתזמ איפלסלליפה יכ לייחב בלטמלשעל ליעלמ

 מממ לז סג יכ ללמעב בלט לשפנמא תאדהל המשל לכאיש םדאה לכ סג יכ דמאנש רשפא דבכ כ״אל תזמללזל ליעלמ אל
 הז דחא רמאל יתבנהמליאסהל איביש יבד הז לכב ןיאל לבמלכעל סדאה ינבל םיקלא ןמנ ישא ןינעה למכ איה םיקלא
 ׳ ץנפלמ לאייש תשע סיקלאהל עליגל ןיא לנממל ^יסלהל ןיא לילע סללעל היהי אלה סיקצאה השעי ישא לכ יכ ימעדי
 אלה סאבב לכל םימשה ימאמ ללאכ דספהתל הילתה דבמ ישא עבטתמלעבמאמללזב םיקלאת השעיש תמ לכ יכ רמאי
 שפנה לא שיאב םמק תמל ייכ תשע 'יקלאהל סללעל דעל םדימעיל דלד מאמכ שיאב׳יליייק םמלא תאינ יכ םללעל היהי
 דלשה איה ללאכ האריתש הזמ האריש לינפלמ לאריש םייחמתסנ ליפאב חפיל למכה מאש למכ לידי תשעמ איהשמלכשמה

 זלרסחהלמפסלמה יכ ןליסח אלל מפסלמ לבקי אלש ןזימאת יללשה רדג להזש עמגל ןיא לנממל ^יסלהל ןיא לילעש יממאה
 האריהש ימתאה יללשת םהשמלבמהל הילמת רדיס ימללכ לינפלמ הא־ייה תשע סיקלאתל להתיספיל ליללשמ רבדה לאיבלי
 דמאנ לא סללעל היהי אלה׳יקלאת השעי ישא לכ ט דיממ םייקממש חיכתב כ (י שפנה לא םליקממל דכ םתמ מכשמכ
 מפסןמ לבקי אלש יממאת יללשה אט ללאכמאזת האריה ב״א ׳ לינפלמ לאריש ידס רמללכ מנפלמ לאדיש תשע םיקלאהל
 יתללל סכזיקהל ןיא לממכח היזג ךכש רחאל ישלנאתמילכמה לדי לע גישהל ילאר הטי תזלל דספיש ישפא יאש ןתשח אל)

 אטש יפל ישלנאה מגמלשה לא םדאהמעגת ייארית הטמ ויא



 ג רמאמ

 י הזל)'5ילר1ישה?ל סלךלה ^להש אלהה עילכ^ית הגשהל ןליסח אללגלפסעי לילע המלדי אלש ןתליאת דלשה למכ איהש יפל
 ^לכר גיל.?ת לא הילגרה גילכמ לכ לללכ ללכ איה הכהגזייטיפ הלכמ איהש יפע״א איי^ ךיקלא ה ;יא הילליכ כס המ היהי
 גשלע אלל סד/^הגישישגחחבלשמ יגיליה הנלכגיה איהל תרלגקהגקלכת לעכמאבעיגקנה הגלכגיה איה האריהש יפל הכממ
 יכ לילע ל^כה עאש ליגילנליסכ ^לס דע סיןילזי ארי לילע דמאנ אל לניבא סתיבא ייהש ללדגתלדנקשהל למע ייחא סא יכ
 הכזיש ידכ הזה סללעב סדאהגישיש ישפאש^יחבלסמה הנלכגיה לא יעגה יבכל מללכ ה;יא סיקלא איי יכ י^יעדי הגיע

 ךיקלא הגלא ה ינא יקלאמגראריל תימא^יאזה הנלכיחה לא סיביגילמלקמכ הילכיה דיהזע הז ילכעבל *אבה סללעה ייחל
 י הגיעל בעיכה ימא הז ילכעבל ׳ הילגרהגרלנמגידיתשכגשלגי הז לכ,סעל דאמ הגשההגישקגקאזה הנוכמהש יפל אייגל

 " לככ ךיקלא הגיא דלבעלל לעלא הבהאלל ליכיד לכבעכלל ךיקלא הגלא האייל סח יכ ךמעמ לאלש ךיקלא ה המ לאישי
 ה ידשח הגלפה לדלג לאישיל ימלא היה השמ יכ ךרדה הז לע ליאיבל־ טל ךיקלא ה עלנמעא ילמשל ךשפנ לכבל ךבבל

 גישיש ידכ שיפכ לכבל בל לכב מבעלל לגילא בהאלל ליכידבגיכללל סשהגרא האריל סדאה לא ילאר תיה ןידה ןמ יכ סשה
 לכבל בל לכב דלבעהל הבהאתל הא־ייה ןמ הילאית הגידמה לא סדאת עיגיש דאמ השק ןיינע הזש יפלל יישפנה להלמלס
 ה דנמ לל גיבטמה הנלכגיתגיגידמ גשל3י הזבל דבלב ליגילנמל סשתעלקח ילמשל להלב הז לכגרחגי יכ ישה לילע לקה שפנ
 יכ ךמעמ לאלש אלה המ סשה ידסחגיגלפה לדלג לכגרסה לאישי הגיעל ןכקלספה יפ היהיל שפנ לכבלבללכב הדלבעה
 הש ךשפנ לכבל ךבבל לכב לעדלבע ;יחגיל לקלא הבהאלל ליכידב גיכל 3יחנרל סשהעאיי 3רח5י סא יכ ךמעמ לאלש לניא

 בלטל הז לכל מללכ ךל בלטל םלית ךיבמ יכנא דשא ליג*קחגראל העלנמ ינמשל סא יכ לאלש לניאגילשעל בידחמעייהס
 לענמאבגלפלמ חילטבל ללדג למעב סדאת להגישיס ילאר היהש ישינאת׳ילכגיהגשמ הילגרה לנמגקרימש׳לעבמאב יכ ךל
 אישלקה לב דסל_ק דאמגלפלמ אלה יכ קלספה הזב 'יפה הז ןבתל לשפנ לכבל לבל לכב סשה לא תדלבעהל תבהאהל האייה
 שי יכ קיכסמ הז ץלייגי ןיאל איה יגייטלז אגילמ השמ יבגל ןיא לניגחל איה י;י*יטלז אגילמ האדילטא לימאשכ לילעלשקהס
 יבלהז ףלא סא יכ ךמעמ לאלש ינא המ סללכ לל ןיאש ינעלגלפלמה רישעה רמאיש ילאר ןיאש ימללל קולחל ןידה לעבל
 ןיא יכ הפי ש־־יפ^מ לנכיל יפלל הנלכנ הזב •יבדמ רישעה ןיאל הגשהה השקל אלה ללדג יבד ינעל סיבלהז ףלאש יפל

 לא ךשמגי יסלנאהגילתלשה גשלי הדי לעש האריהענלכגי יכ תרלגרהגיונמ סליק אלא הגשהה השק אלהש דכד שקבמ ישה
 יכ סש־ה 5יאייגישהל איה המכחה ךיעל רחבמ יכ הגקא־יי קמכחגייסאדרמאל תע דלד ראיכ ןכל תדלגיהגילנמ סליק
 מ^יינמה השעמ יכ ־ימלל לכל סהישלעל אלא רמאנ אל סהידמללל תמאל לזי ליאיבל לחשמי סינמשמישאיל למכגרישאד
 די ןת ימלא בליא אנמנ ןכל סדאה ^יילנגי רקע אלהש לילע סידימ לכהש הלכשהה דנמגשילמהגחילכגרה לא איבמ
 גריישע גרלענמאבגרלניכגיה לכגרילכ/יגזיאזה הנלכגיהעליהלל ׳ סשהגראדיגישהל המכחהעילכ^י ללכ המכח איה הגיאיי

 הז דחא אבה קרפב הניינע שיפל הב ךיראגש ילאר ^לבמה
 ל ־ הדירחמ רבד הז יא דעש:זישכ הילא היגרלחכ ץבקגיהל דלחא שפנהגסה אלה רבד לכב האריה קינע קר^
 מ עיגיש רספאש רעשעס קזההגיארית לנממ דדחגרל קדמ רבד הז יא דעשעש סא סינפ ינש לע הזל

 רבדה לא ךרעכ הכרע ללפסל עללד זכלבגיגרסכ לנממ דרתעל דאמ הבנל אשנל סיל ללדג רבד הז יא יעסגרש סאל לנממ
 איהש האריה רלבעבגילנמה ייקמ סדאשכו לנממ אייגי אלל אלהה רבדה ןת קזנ העיניש רעש^י אל סא ףא אלהה לליגה
 הטלס סתב לזיא התשל אלש הארימ דבלע לזי ןלשלב ארקי רכשה^בהאמ לא שנלעה^יאיימ תללכ ןישאיה ךרדה לע
 מפינח3י אל אנעל היל ייתאל-הארימ סליפ הבהאת'ליפ סללכב לנתל תמשל אלש ןהש תללכ לכו סה ןישמפ׳ז לטונ רפ
 התשל אב׳לישל אלס׳לגרתשתמסל אלש'יפא'ונחבו ייגיב סדא קיסעי 'ללעל בר תא הדלהי בר תאד האר ית שליפ׳בהאמ
 ארקנ שנלע׳א-יילל דכשגרבהאל'לנמבל ילעב׳סועהש ראלבמ ייה שנלע׳איימל רכש^יבהאת הארימל הבהאת לז ישיפל
 קסוע לזר והלארקש אלה ליגיונתל ענכנ לגיליהל לגיבהאל סשהעארילגילנמה סייקמת סללאל * המשל אלש תילגיב קסיע
 בליגילעמל סשהגילמתלד לבבלב דייני רסאמ אלא יכשהגיבהאל שנלעהגיאריל גילנתה סייקת וניאש לי המשל הרלגיב
 סהרבא הב חב;ישנשגייגרמאה האריה איהל לניתאש ינשה ךרדה לע האריה אלהש לגלני^מלשעל ע:כנ אלה הז דלבעבל

 גרה יחונייגילענמאב הילא עינמ סדאש הנליחאה הנלכגיה איהל^ה^יא סיקלא ארי יכ י^־עדי ה^לע לל יתאנש הע יניבא
 'לתמלר לדטו ללכסעללדל לגילגייחפ ןיחביל להלגנ לעל לינקסנ לע ףיקשת ישיתש עדיל ליכשיו סדאת ןנלב^ישכ יכ ׳ תילגיה
 דבדעלשעמ סדא שייבגזייש למכ לנונר גילשעל אלשל ליהלנמ לע ילבעלמ שטיל תללדג תדיח לינפמ דיחי לגילעמל סש ה
 רעשיש יפעא יכ הלעמהל זילדמהל המכחב׳למלשב סכסלמ סישיח סכחל סיגפ אלשנל ןקז דבכנל ישי יגפל ןטה ^לכ
 כ יניע קליתלמ דאמ דע הלודג הדיח דיחיל סלכיל שלבי קפס ילב אלה תנת לגללנמ לע ליבעכ קמנ לנעיגי אלש׳סדאה

 טב אלהש המ לח;קקל;ישי יבד לנש יפל הילא ףלסכי לכשת עבט ישא איה^לחבלשניה האריה ןמוימה הזל לינפל תלבכ
 למכ) ׳ללזמלדללעבטג

 ט
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 3יאדין ל)מגייקגי ילבמ ה5פח ספנבז סלש בלב ןתדלבע מעל)דיסחה םלסה דאה יבפח ילשהל סלא לכ קק^נישיש למכל
 עלדיל יללנ*ל>ע לס לנלבי מלא לחה היה הז'לכעבל ׳ לילא יעבט יבד הז יכ סה ןלנר ילסהל׳גשעל קקלעסי לכסה ק שנוע
 לבע;ישה דלזגי לכסה יכ לכסה עבט דכמ ןלככ יבד הז יכ לי לכל הסעבס דלאש בכעמ ימל ךנלכד לסעל לכבלכיס ךינפל
 הזל דגנמ ה פ עבש יל^ס אלהש עיה דכיל דמלחה עבט סללאל םדאה ןימל חלה לדבעניפנ דכה הזת יכ דבכנל עלחפה
 'לחכהל דת:חה עבט תירכהל ידכ םישנ לעה הרל^יב לחנלה הז ילבעבל־ ללדגה דלבכב לזלזלל דימת דלימלל עדהל בשחמל
 ילל ססה דלבעל לילא אלה יעבט דבל יכ לכשה חירכהל הז ךרטכמ היהיש אל שנלעה עארימ ססה תא דלבעלתליימחה
 לתלמלש גישיש ידכ םדאה לא סייחדכה לללה האריה ינימ יגש ליה הזלל ׳ דכשהתבהאל שנלעה תאריתללזמ לילא ענכילל
 ערהנילסעמ רהזנ היהש תלאל לללה האדיה ינימ ינשב למכע חבשמ בליא אכמתל לכסה דכמ דחאהל רעלחה דכמ דחאה

 לתלעמל לתלאסנתהל לתלממלרל לילא ענכהה דכמ יסה לכא סיכרנה םירבדה לעלפ היהיסל'סנלעה תארימ ישה יניעב
 לע זלתרל לכלא אל לתאסמל סנלעהתא־יי לע זלמרל לא לא ילא דחפ יכ רמא לכלא אל לתאשתל לא דא ילא דחפ יכ דמא
 ינאש לנוכרגילסעל אלש:לירבד לע רלכעל לכלא אל לתלאסנתה דעסמ ינאשכ מילכתכבהתלאסנתההלתלמתלדהתאיי
 תא כג אכמת ןכל ׳ לא דא ל־ימאב הנלסארב לילא זמיש לסכעמ דחפת ינאס דחפהתליזמ ליניעב ערה״לסעל לינפמ סלב
 א רקס ירבדב ססהתא םיפינחמ ליהסל בלב דחאל תפב דחא םירבדמ ליהס םהל רמלאל ליריבחתא חיכומ היתסכ בליא
 ב לתהכ סא םכתא דלקחי יכ בלטה ׳ ןלבידת לאל םא ן־ואסת לינפה ׳ היתר ל רבדת ללל תללע ליבדת לאלה םהל דמא
 לע סכתאגיעבת לתאס דמא םכתא תעבת לתאס אלה ןלאסת םינפ רעסב סא סכעא חיכלי חכלה ׳ לב ולתהת סלנאב
 רבדלמ סדאהתאתעגי הז יכ להלגנל ליתסנ לע ^יקסת אלהסל לתלממלרל ססהתלאסנתה דכמ סדאלתעגמת האריה
 תזלל תלחה דכמ להזס שנלעה דחפת סדאלתעגמה תאייהל תדיחח תכיחבב םכילע ללפי לדחפל רמאל׳הימר לא הללע
 אריל סי דמלח ילעב סעאסל רפאל סיללסמ סעאס ליכזעסכ׳ןלכ םכיבג ימלח יבגל רפא ילסמ סכינלרכז הז לא ךמס
 :סיקלא ארי םדאה ארקי הילעס םשהמ אייל סדאמ ילאיס האריה דליכ ןיכע להזל ׳ לנרמאס לללה םיכפ ינשהמ םסהמ

 נ החמשה יכ ׳ החמשה אלה הב ןללכמהתילכתה הדי לעגשליס ידכ הלכמה לא עלמלש זתלנה יבדה קר^
 קי בבל בלטבל החמסב השעישכ למכעב דחאה לעפהס דע לעפנה יבדה לאתלמלסל ימגתגעילנ
 הסעיסכ בידנה יכ׳לטסיאלתלדתה רפסת בה רמאמב ראבתנ רבד תז)*לתיחפ,אדקי ןלבכעב הסעי דסאכל הלעמ איקי

 לע ללתנה דעימ׳לתכה אכתנ ןכל־׳לתיחפ ארקי ןלבכעב להלעפי סאל תלעמ ארקי אלהה לעפב חמש אלהלסלבידנה לעפ
 אללב הכיבה הלת ךיקלא ה ךכרבי הזה רבדה ללגב יכ לל ךתתב ךבבל עיי אלל זת3י זי3יכ תא החמשב הקדכהתייסע
 יתליהל דבכנ יעמה לעפה יכ קפכ ןיא ׳ ך ידה הז ל ע סלס יתלי רלאיב הז יאבעדיל ׳ לל ן־תת ןיתנב אלל ךבבל ערי

 דבכנ יתלי לעפ סללעב ןיאל יירלתה ךידה יפל לכפה לע סנלעהל לתייסע לע ססהת יכס לילע לביקיסילאר הללעמ
 'לתכה אכתנל• ססהתדלבע אלא םישנאה לכתמכסה יפכל למכעב תתאה יפכ יבש הילע לבלקיס ׳ילארש הללעת רתליל
 סב ךיקלא ה תא תדבע אל רסאתחער הרלת הנשמב השמ רמא החמשב ספה דבלע לניאש ימ לע לודגה סנלעה דעית
 תב דבע אלש לע אלהחמסב ססה דבע אלסלעסנלעההלתמלךיבילאתאתדבעללכבלרמבבלבלטבלהחמשב

 י באס החמשב עימחב לדבע אלפ לע לילא עיגי שניעהש תאיס ןכעי אל יכ ךכלשלריפס הדלי בתכה ןינעל * טלחומב
 לנ החמשב הלכמה סליקש הארי הזמל לכ בלרבל החמשב היהי אלסכ ססה תא דובעל ביילתמ םדאה היהי אלש בייחתי
 החמשב התא ידבע ימא החמשב היהתס סשהתדלבע לע ריהזת ררלסמה אכמת הזלו הלכמה לאתימלסו רמג זתינ
 בלטכל החמשב איה כא אלאתלמלשה לעגסותס יספא יא ססהתדלבע סא לאשנש ילאר הז יפלל ׳ הנניב וינפל לאיב
 ספא ךיאל לתלא ביכעתל בלה דייחת יבד האריהל האריב היהתס ילאר ססהתדטע דקעש רבעש יפב יאבתנל בבל
 מ חכ לכ יכ ךרדה הזלע אלה קפסה הז יתהל * םייכפה סתלית סע דחיב החמשל ןלבכעבתגשלמ ססהתדלבע היהתס
 לע הז הימ ילחרש המ יפכ לתללעפ סעי אלשכל ׳ אלהה חכהתלמלס לע הז הרלי ילארב לתליעפ השעישכ סדאהתלחכמ
 ס אלה ןכ לנממ דחפל ייאי קאס התמ דחפי אלש סדאבתימלס אלה רשאכו ׳ לתיאייב ןלרסח לע לא אלהה תכה ןליסח
 דחכי אלש ימ יכ לילא ןל־יסח אלה לנמת דחפיש ילארש המת דחפי אל סאל לנממ דחפל ילאיס הממ דחפיש לילאתייי-י^
 באכיש די סיקיפה ינשה תאמב טרקיפא ימאש יפכ לדי שלח לוטב לע סאל ללכש בלביע לע הז הרלי שאב לדי סינכהמ
 דרחתש דארס הממ הדרחל הארי תתליהב שפנה ןכל ב בילעמ ללכש הנה לינייניע ביב ,יבאכב סיגיי אלל לפלגמ יבד

 ססה תלאסנתה יתלי דעסת ק הלכסתלמלסל ספנהתלעמ לדגת יםאכל הלכשתימלסל התלאייב לע הז הילי ינמת
 האריה ןמ תאזה הגרדמה ישפנב סדאה אכתיסכל ׳ לייבד לע ריבעלמ א-ייתל יתלי ינממ דרתתי יתימממן
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 דת דאיב זז לע ריעהל)ללכס^ילמילשל לשפנ זילאידכ לע הימ הזש יעל איהה האריב חמשל שש היהיש ילאר הארית ןלי
 תיה^יש ילאר לבא 'לטלידה ךרדל שאד^יללקל קלחשכ הדלבעה היהתש אל החמשב העא תבע רתאש המ יכ דחא סלקתב
 רעשעשכ הדעדל האריב היה/יש ילאר סשהנזידלבע ךרעש ליללכ הדעיב לליגל האריב ה^א תבע יתא האריב הדלבעה
 'דעיהל 'אריה הגקלאב חמשמל ליג^ל לעלעמ לדלגל מבע ללפשענחבמ תעמהב לגממ אייעל לעלאשנעהל ה׳לממת שפנה
 לכע היהע לגישעשעאזה הליגבל הלכס הלאייבל העלמלש לע הילי הזש לכממ אריל דאדש אדלנה יבדה הרעשש רלבעב

 לס זעת החמשת זכל הדלבעה לאעלמלסל ימגענעלג החמשהסעמלהל הדעיב לליגל ימא זכ לעל המלש סכעדלבע
 סיקלח תשלסלעקלחנ הילעהס יפל יכ לד המה יבל זלשס יכ סללעל ךיעללדע יעלחנ דת ימא רבדת לא סמקלתלמלס
 אלה סעלמלס יטפשמה יכעלילהל קדב יטפשמ ילמסל המייקאל כיעבשכ ימא םיטפשמה לעל סיקחלעלדעל םיטפשמל
 תילמב לאבס ידבדתלעלעדה םהשמלדעה יכ התע ימא המייקאל םתב מא כעל לעפב םיאבמנ םירפד םעליה דבמ
 ימלחנ רתא [כ לעל שפנב םתלייקעבס איה החמסהל החמשב סןילא לבקמ לכסתש יפל סגילמל לא לכסלמל םימיכסמ
 םיאלכעשיבלל דיזחהעליכאכ םתב םיכסמ לכסה זיאס הילעב לאבס םירבדה םתש םיקחהלבאלגל םללעל ךיעתע
 םעיישעב יכסיש ידכ לכשת עינכהל ךירבל תחמשב םלבקת לכשה זיאס ילבעב עלדי םעט םהל זיאס הממ םעללזל
 ע דבמ המ סעלשעל לחיכ לעב ילכס יעחיכהי יעטה מללכ ׳ בקע םללעל ךיקחעלשעל יבל יעיטנ ימא זכ לע החמשב
 שפנה לא םלייקה ךשמי החמשת דבתל םהב חמשי דכשה דבמל בקע םללעל להמ םעייסעב תללקמה יחבנה יכסהמלקע
 ע דבמ הניאש םיקחב החמשה יכ מללכ בי ללס אבלמכ ךעימא לע יכנא שיש ימלאל למבע חבשמ דלד היה הז לעל םהב
 רשא החמשה זיב לידבהל תכ לבא ׳ בר ללש אבלמכ תללדג החמש םממקב חמש ינא ךעימא םהש דבמ אלא םמבע

 מא םתב םיכסמ לכשהש םייפדה םהסעלדבלעבגישמ םדאש החמשת זיבל דבלב תללקמה יכשה דבמ איהש םיקלחב
 ספא יאש םללעבס (לממ לכ לללכי (לה לכ (לסל יכעבב תחמש תללכ ׳ (לה לכ לעכ יעשש ךיעללדע ךידב יחא םלקמב
 היהיש לעפ הז יא הסעמה לא 'למלשל ימגענעלנל שפנכ יבדה םלייקעבס החלישהש הימ הז לכל ׳ לנממ יעני יעלסיס
 ע לע לארשי יאנלש לע ערה דעימ׳ועכה ־דיא החמשב השעיש ילאר לעילכע תלמלס לא עיגיש ידכ עית לעלפת ^אס דע
 לל סכעא דיבאהל םכילע ה שישי ןכ םכקאעלביהלל םכעא ביטהל םכילע ה סס דשאכ היהל הילתה ייבד לע םדבע

 כ לבא ׳ תלמלסב השעיש תכ אלהת עיהעייסעב חמשל סס היהי עיה לעלפס םסה בבסיש מללכ לגל םכעא דימסהלנ
 ־ ישהש ליל אבלי לעלפ אלהל ליעפת (ינבמ אלהש שישי (כ דמא עיה תיישעב חמשי,ילמג ב־ט אלהש ישהש (בלי אלש ידכ
 5י לא ךבילא ללפנב ־ז לע המלש ־ייתזה דבכל ׳ הלילח ערהתייסעב חמשי אלעי אלה לבא חמש היהי ערה לעלפש בבסי
 ביטה לעלפב םללאל ׳ עיה לעפב חומשל (ליסח אלהש האריש םדבא םמב תדלהי יכבל חמסע לא איבנה ־דיאל חמשע
 אלהש ךיתלבא לע סס ישאכ בלטל ךילע שלשל ה בלשי יכ ימא לבא אבמ לעלפ אלהש שישי ימא אלל !תי לב החמשה הלגי
 הייחתל טפשמ תלי^ע ייחמס המלש ימא לעפה לא םילמלש ענגילנ החמשהש עתןהלל ׳ דמלע לעפ אלהל לקה (מ
 םהש יפל (לא לעלפ ילעלפ לבא* לדיגיחתמ (קלנקמ טפשמה אבי טפשליה׳יישעב חמש אלהש יפל תבה יכ לד •()א ילעופל
 : לגיייסעב םיחמש םניאש יחא לקלעמ טפשמ םדיתחתמ אבי חיכהב םהל תתחמ איה יכ טפשמה גיייסעב םיבבע
 בל ׳ לנימאס לתכ הלבמתגיייסעב םסה^א םדאה דובעיש הדלבעה רקע איה םסתגיארי (יינעש יפל קר^
 ב ת רכס ילאי דאמ השק רכד החמשה םע האריה ימבל תחמשב היהתש ילאר הדלבעה •יקעס לנ־יאבל
 ליבסי תדערהל האריהגיליה םע חתסל סס א־ייה היהיש רשפא ךיא דבלעה לא הבלט תנבה (יינעה (במש תכ לב ריבדה

 תלעת גישיש תכ הת (תז ללדג חרלטל למע ללבסל לל ילארש ללכש טלפסי םדא לכ יכ קפס (יאש ימאנל י לתלביבעיל בלה
 דלבכה לספנב יעשיסכ לבא קפס ילב בבע^ייל רעטבי חלהה למעה לא חילטה לביס לגימהבס יפע חל ללדג דלבכ וא המ
 תללקמה אלהה בלטהתמלעל 'יאכ למעהל אלהה חינטה לכ םישי להה חרלטה ידי לעגי^ תל תללקמה איהה הלעמה לא ללדגה
 סכ איהש האריה ידי לעגלגשלמה הגידמת לדלג רעסמ םדאהגיליהב יכ לנימאס םסה עאייב למבעב (יינעה אלה (כן
 לילא םיעיגמה 'דיחהל (לכבעהל חילטה לכל שלחי אל לנממ דיחיל ארייש דע לתלעמל םשה לממלי לדלג לשפכ עס^יסכ
 'ינלתטתכל ^סככ הנשקבת םא דמא לכרתאס המל םיכסמל דאמ דבכנ לשמ הזל לשממ תתלש אבמנל תאדיה ידי לע
 םע ברלעמ אבמס יפל דאמ דעלתגחרלט לבבחתת ^סכה^אבלהב סיס התל יכ לראיבלילגל׳התארי (יבע זא הנשפח;י

 כ לירקא שפחמ אנתל דאמ דע הלתג החמשב לגילא דפלח אלה תנת לליג ןלמטת לתיכב שיש לל דמאנש םדא (בל םימה
 רב לאילעבבאב ^קנ אלה םימעפל בר למעל ללדג חילט לבלס אלה ^סכה אבלמ לא (למטמה ל־יפחבס יפע א^ייזייזכ
 )ר אלהסכ הנה בבעגימל אלהה ^יקיכב דאמ דע רעטבמ אלהש יפע ^ יכ קפס (יאל דאמ דע יעטבמל לקלסב לא ללג־יב
 החמסבל גזילפי סינפ יבסב חילטהל יעגת לכ לכלסל לפלב חמש אלה ^סכת לא ןלמטמה אלהסגשימה^יילכגיה רעשמ

 ב ט גישמ םדאש תדערהלהלרחהל הארימ למעה (במש ילאר הז ךיד לע ןכ תללדג



 ג רמאמ

 סשה ל(^ עככההאמשגשלתהגזיילכזיהנחלעמ לדג יעסמ לעמהבהלחג החמש הב חמשיש ראישפשה^יאדיכ גיסמ
 כ דעללכ הגיאר\זיכ5י זא הכספח5י סינלמטמכל <לסככ הגסקב)י סא רמאש להזל האריהגיילכ^י איה לזש לילא הדלבעהל
 ס ילאר למ-?עב ךיד לעלא לעש העארי ןיבע זא <זןסכה אבלמכל ןלמטמה רפלחכעלפי סינב רכסב חילטה לכ ללבשגרשכ
 עיגמהל 3יאזה ־גידמה גיסהל ללכי םדא לכ ןיאס יפלל ססהנקדלבעב ךעיגיס רעבהל למעהל חרלטב חמשל סס תיהגיס
 לא ארי יכ יעעדיהעע ממלנמסג ^יסבלל רמאנ סקיכא ירהש דבלב סיקלא ארי אלל הכהאמדבלעאךרי הילא
 טהילע ןירלסייב [יחמסלהבהאמ ןיסלע לזיאל - יבהוא סהיבא ערז לאדסי לע רמאל לבתלא 'לגיכה לאיקל הגיא סיקלא
 עמ להלעיגיס קדסייהל למעהל תילטה לכל סלחי אל ססה בהלא אלהש ימ יכ לגיילבגב שמשהגיאבכ ליבהאל רמלא׳וליכה
 לליגרהלל לוקלסכל לגל ךעדללממל ךבראמ ךל ךל לל ימא הנלסאר היבא לע ססה הלגענסכ יכ אבמגי קל לי יגיילבעמ
 הז לכל׳ לבהלא׳לןיכה לארק בבל בלטבל החמסב ליגינליסנב דמעש יפלל ללטלטב שיש ללדגה למעהל חרלטה לדעב ללבסל
 יכ ססהעארי [יא יכ הזל האריהל הדלבעה לאגילמלס [גללנ החמסב יסה^ידלבעב למעהל חילטה לבלס יכ הרליס הממ
 אריה לבא ־לימי רלכק זיכס הזל הדעיל דחפב דימנל דמלע יס לא ךלמ לא סדא סלסמ א־יי אלהס ימ יכ סדל רסב עאייכ
 די סהל [יאס סיעסרהל ׳ סימי ^יסלע העארי המלש רמא סימי ^יסלגי לבא לימי דלבקע אל הדיחהס יד אל ססהמ
 יכי *יכב דיללהל בבלה ךיל אריה ךידמס יפע״א [כל הנדנקגי סיעסרגילנס לבא םימי לכיראי אלסיד אל סשהגיארי
 לעקלגמב ה א־יי שיאל יישא דלד ימא ילארכ לבפח הסעי אל דימ5י דחפמ לגיליתב יכ לליח *לקי אלל רשעי אלסל להלמכ בבל
 הילבג אלא בבלהגקלכי איהה האריקענלכגק להגקגי אל יכ סהגיא אריה לידסא׳ללכ לגל לע־יז היהי קאב רלבג דאמ ץפח
 יכ לכלה רסחי אל גילבמה סלייקבגילאבלה איבליס יפע'א ליגילבמבץפח אלהש ימ סגל ׳ 'לגל לעיז היהיץיאב דלבגס דע
 הכיאל 'ימיה אלל [לממה עטעממ הניאלגייבקמ הניא ססהגיארי יכ גילרלהלל הזל דעלגידמלע לגיקדבל לגייבב דסלעל [לה
 גילמה בבסגי אל ססה )יארי לר ער דקפי לב [ילי עבסל סייחלה גיארי מלס׳מא סדל רסבעאייכ׳יעדת ירקמה )יבבסמ

 :ער דקפי חל יכ סירקמהמ אריי אל [כל [ילי עבש יכ בלט לכ דסח אריה ןיא ןכל סייחל איה לבא

 ל לעיגה רחא אל סא טלאה הילא עיגי אלל הנמה הלעמל ןיאש הללדגה הגרדמה איה ססה )יבהא • 'ז!ר קר*ג
 )יאזה הגרדמל עיגה אל יבהלאלילענססהרבא יכ לנראיבס למכ האריה [מהנלייחאה הגידמל

 מאנל הינימל הבהאה [יינע ראבנש ךייב ךכיפלל׳העא סיקלא ארי יכ יגיעדי ז^יע לל׳כס הדיקעה דחאל לימי <^לסב אלא
 רבדה סדאה בהאיס אלה ביטהגיבהאל׳ביעה תבהא סאל ליעלמה)יבהא סאל בלטהץיבהא סא סינימ׳ג לע הבהאה יכ
 ביטה בהאי לבא ללכ )ילכרע /ילבק אלל )ילעלע )ילבק איהה הבהאב ביעעיס יעלבמ רלמג בלט אלהש דבמ בהאנה
 'בהאל דבלב ונממ לבקיש עלעלעה דבמ בהאנה רבדה סדאה בהאיש אלה ליעלמהעבהאל דבלב בלט אלהס המ דבמ

 ע אלהש אלא ליעלמ אלל בלט אלהש ילבעב אל לבתמ לל עיגמה עלבדעה דבמ בהאנה רבדה סדאה בהאיש איה ברעה
 חספיש רשפאל ׳גלנעעה לאעלעלעה עלפק בלר יפכ רעילעלחפב לפלחעיל לנעסי ברעהל ליעלמהעבהאל דבלב ב־יע
 בוהאה בהאי אל בהלאהסיפל הנעשע אלל דשפע אל הבהאהעאז הנה למבעב בלטה דלבעב היהע רסא הבהאה סללאל
 לבא ע היה אלה 'להאהל למבעב בלט בלהאה הזס לל ראבע הש המל לבאל בהלאה לא יולדיבב׳ללכ לילא בלט אלהס רלבע ב
 בהאנה רבדה דחאעה איה הבהאת יכ הבהאה רדג דחי סהיצע קדביס דע לבלב׳לקחה דבלב בהאנה רבדה אלהל ה.אה
 מהעלעלעה לבאל עלדיה אלה בלהאת ןיא הנה ביעהל ליעלמב סללאלעימלשבילכס קלבד דחי סקבדעהלבהלאה סע

 )ייכתסהב הנקסע דבה הזמל. בלהאה סע בהלאה דחאעיס יספא יא הזלל לילא עיגמהגלנעעה אלה בהלאה לא עיגמה

 עלעלע סלס לבקל בהלאל [יא יכ ללכ הנעשעש הל יספא יא בלטה עבהא סללאל ׳ דספע לאגלנע^ה לאעלעעהעלבק
 עליהללעלבהאה ינימבש הללעמ דעליה בלט אלהש דבמ בלטה לא הבהאה העיה ןכ לעל דבל לב העידיה אלא בלהאה [מ

 אלהש המ דבמ בלטהעבהא לילא הבהאה הטע׳לרשפא אלל ידעה לב ןיאס רחא ללכ עד לב [יאש ילמגה בלטה אלה יסה
 סנמאל דבל לב העידיה דבמ היהע בלטהעבתא יכ לנרמאש רחאעי לב העידיח דלעיס יפכעאזה הבהאה ׳?ןסועעל בלט
 ליעלמ אלה הנה ליפאב סייח חליעמסנ ישא לכל המשנ ןעלנל אבמנ לכל 'לאיבמה [עלכל [כלחל לכה יכליעי אלה ס רחא
 ה ארב אל יכ ארב רסא לכל ןלזמ ןיכמ לב רסא ךרדה ןיחבנ יסאכל ןכ סג ליעימ אלהס המ דבמ בהאנ היהיס ילאדל

 ליה דבמ סהל סייחיכה סניאס סיגכעמה סייבדה סג לבא דבלב סעמיח ךילבל סדאל לא ח בל סייתיכהה סירבדה
 סעללח סינלמיהל סיבנעהל סיכא)יה לארבנ סללאל דבלב סחלה [לזמב סייקעיס רספא סדאה יכימאע ללאכ סקיייח
 ביעה דבמ בג בהאנ היהיש ילאר דבה הזמ הנהל יעלאיבמ׳ייקל לל סייחדכה סכיא סא ^א סיגנלעמ סהש עלייפה ןמ
 הבהאה ינימ לכ לילא לקלאי הילמגגינדחא דחא לעמה סע הז דלבעבל ׳'יגנעמהל סיבדעה סייבדה ארבס דבמ ־ימללכ

 עבהא סאל ליעלמה עבהא סאל בלטהעבהא ז?א



 ג רמאמ

 ךזילי ויבמיס יספאש המןדי אל יכ הבהאה ינימ לכב יספאש המעילכזיב בהאנ היהיס הז יפל ילאיו'ביעה^בהא סא)
 הבהאה ינימ לכב יסה בוהאל לאיסי ןיא ריהזמ היהשכ הערמ יכ אנמ3י הזל)׳ מממגכעמ י^ילי אלו ליעלמ י^יויו בלט
 מללכ דחא ה לניקלא ה לארשי עמש ימאל סידקה ךשפנ לכבל ךבבל לכב ךיקלא העא^יכהאל רמאש המב ראבנש ומכ

 אלהש יפל'ביעהגזיכהא םאל ליעלמהזיבהא סאל בלטה 5יכהא סא יפלח/ימה הבהאה ינימ לכ לל לעלאי דחא ל^יליה סע
 לכ יכ היהנזיש ןימ הז יאמ ךגהבהא היהע ךא ךא לגיללז בלהאל ךל ןיאלגלנע^יה |־)ילנל3קלעלנקה ן5ילנה אלהו רלתג בלטליי
 הבהאה היה5י אלש ענומ סש ןיא יכ ךדאמ לכבל ךשפנ לכבל ךבבל לכב ןזילא להאל ילאר הזלו לב^ואנמנ הבהאהגימס
 3יילכ3יכ התלש הבהא ישנא יגש לא סייבד ינש בוהאל םדאל ישפא יא סא ךא יכ הזל ׳רספאש התגקילכנזיב המילש וילא

 ר&פא יאו ׳ סהינש ןיבעקלחגימ איהש רחא3יילכ;יב המלש דחאה לא הבהאה ןיא יללשה לע סהינשעא בהאי סאש יפל
 דחא יתלל כ דחא ה תא הזלל דחא בלהאה היה כ ח אלא הבהאת ידגמ אלהש למכ תדלתג לדחא;יה בלתאב בהלאה דחאנקיס
 הבהאה היתע סא ךאל טשל הבהאת קלחנחמ אל יכ הרלמג לילא ךניבהא היתמש רספאלגזיקלתעמ הבהאה ןיא דחא סשהס
 תבהאת5ילבס לכ לב^ילאנמנמיליהל דחא ישהמיליתל ברעה לנת לא ליעלמה דנמ לא בלטה דנמ לר סיפלחעת םיניממ
 : עלניחבה ןמ תיה.זיש הניחב הז יאב ךדאת לכבו ךשפנ לכבל ךבבל לכב תמלש לילא הבהאה׳היהמיש ילאד^ילפלח^ימק

 עה ינש סהש סיקלחגל םיקלחנ סגזילא אנמנ םדאה ייח לנחבישכ יכ 'םלאה ייח ינמזעלנגישה דנמענלמ סש ןיא כג)
 ברעהל ליעלתתל בלטה סתש הבהאה ינימ ךלחמה יפכ אלה סהב הבהאה'לפלחגיתל ׳ הדידיה ינשל הדימעה ינשל היילע ה
 ענב 3יאזה הבהאת אנתע הזלל דאמ לידחא ךשמילברעה סדאק בהאי סהל בל־יק לא םישלש דע סהש היילעה ינשב יכ
 לא טיביש ינילבת לילא ביע אלהש יפל לגשמה זילאני רחא ךשמיש יתכ םירענהניגרדתב סה־ישאבל ס סנבו סידענב
 ילברמ ךסמנה קזהה לנחבי אלל לכאמה 'לאמי רחא יכסתנה 'ירענה לא התלד אלה הנה שפנלל ךיגל לנתמ ךשמנה קזהה

 םהש הדימעה ינשבל םיברעה 'יגלנעניה ראשמ דחא לא5יחא סחל דככ סקינעיש ימ אלא רחא רבד לבהאי אלל לכאמה
 סל היניסהל הליכאה חיניס ימ םיסנאה ןמ סיש דע ליעלליהניבהא םדאה לע דבגמי סהל כתק לא סישליח דעל סיסלשמ
 טעימ ןמזב ללדגה חלייהמ ול ךשמנה ללדגהגילעלניה המדמ לניליהל קוחשה ־יחא לכסמהל סיביעה סיגלנע^ה ראשל
 תי אללמילעלמיהל זמירהגקיחזיל זיבי5ינ סהב ןחד סדע םימב לתנע ןכסיל ך־יד סיב ןניילנילניפסה לע בכריש ימ ןכל
 ל^בהא לבא ברעל אלל ליעלתל םדאת שלזיי אל ךליאו םינש 'נת הנקזה ינש םהש הדיריה יגשבל ׳ ללכ דחאגלנעמיל שלחי
 לזמ דנילי^רללאניתמ סילדבנל ססהנידלבעל סיכשתנ סינקזה לאנמי תזלליכלט אלהש תת דנמ בלטה לא היתמי דבלב
 המ דנמ בלטה^יבהאל קר לשלחי אל^ומייק ינילב ליעלמה דנמ לא ברעה דנמ דשא הבהאהס לאריש •יתא יכ* ס^יללזמ
 יפללספנהניעלשיניבס איה לזל לנראיבש למכ םשה אלהש בלהאה אנתהבנקנגזישמ ינילבלנקמייק הבהא איהש בלט אלהס
 למייקנייש המדי קלשחלמב עיקש לניליתל יכ ה5יעלשר'פנה ללמג רעשי אלניללאגיכ ךיטש לקליהל סדה^יחיגקר דנמ לחבהס
 להעיבשא 'ימי ךרא ססב חטלבה לע׳וקכה ימא הזלל ׳ שחלת ינילב יבד אלהש תנילדאשתל פנהניעלשני ןימאי אלל דימני
 הקלראשהל שסנהעעלשי רעשל לכליניללאגיה לשלחיש הנקזה ימיל לעיגהל יתיה^ילכירא ךיקמ יכ׳מללכ׳ יחעלשיב להאראל

 רנילי סשה דובעל ךשמהל םינקזה ך־יד הזש ל3ילא הבתאלל ו}ידלבעל ךסמנ היהי הזלל ססהניבהא דנמגסלי הזש דיכיל
 ליעומה דחא לא םירענכ יגלנע^יה רחא ךשמנ אלהש ימ םינקזה ןמ שי סללאל׳ישנאה ללכבגהונה ךרדה להזל סניללזמ
 םהיגהנמל םגזמ יפכ הזכ םישנאה לפלחניי ןכל םינקזכ בלטה^יבהא דחא םיכשמנ סיילחב שיל׳ מ ןבכ הררשה ירחאל
 אה חלפלחזיהש תאיכל * וניכזש ךרדת לע הבהאת יניתניסלסל וקלחנייללכב םדאת ייח תמל םהב ולדגש סיסימטהל
 נה רכגע היילעה ינסבלעויענה ןמזב יכ םדאה לע ספנהניוחכ תלשממ חלפלחגיהל ךשמי סינתזהעסלסב הבהאה

 אניינלייחה שפנה וילע רבגניס הדימעה ינסבלתליחבה ןמזבו ׳ סיגטנ?תה יחא ךסמי הזלו םדאת לע תלאעמה שפנה
 זה ינסבל ׳ המתמה זילעלניהל ןומתהניבהאל חלננהל הירשה ־יחא ךשמי תלחכה ןמ לחללזל יילענימה חכה הנמת ישא
 ת ראש לכש עדיל ליכשיו ילכשה חכה זא מלע יכגי חיננהל הירשה יחא ךלדילמחלחכה ראשל הלאעה שלח^ יפל הנקזה
 לכסה עבטבש תמתל ׳ססהנידלבעל ךשמהה יעיללז סלייק לל זיגיל אלל סייקנלליהללכליס רבד קאשל םידבוא םירבדה

 הש בוטהניבהא לא ללכבו לניאייל םשה ניבתאב תלכשמה לספנ ילזגתס תמ ייחא ךשתילתללאתה סאמי לייחא ךשמהל
 אי בל יכ בבל וננושלב איקי הזה ילכשה חכהס המדד ׳ ביעה דנמ אלל ליעומה דנמ אל בלט אלהש תמ דנמ ישה אלהש
 םכומכ בבל יל םג דבלב ילכשת חכה לע יתלוז תאי אל בבל לבא ינויחה חכה וב ישא םייח ילעבת ןת יבאה לע רמאי
 שפנהתיחכ לע רמאיו ׳ בויה ה^ו ללכב שפנה עוחכ לכ לע רמאי דוחיותלללכב ימאנ םס שפנו עו בבלי ביבנ שיאל

 שפנה ללכ לע יח לכ שפנ רתא יכ * סיא יסב לכ חמל יח לכ ספנ ודיב ישא בויא ימא ט־יפכתליינגיחה



 "ג רמאמ

 הלנחליאנקה^יגשה לע דימע המלה הל^עימה שפנהס יפלל׳סדאב יסא ילכשה חכהלע שיא רסכ לכ חלרל׳עינמחה שפכה
 ייחכ סקלתזיה יפכ ססה לא הלאה עלחכהעסלסעיכהא לא זלמילל׳ ךלאמ זיי^לכ כלעכה העלא הככי עלניזמהעענהל
 הא לע זלמדל ךככל מא'ךדאמ לככל ךספנ לככל ךככל לככ ךיקלא ה זיא עכתאל הסמ מא לכיאיכס ךידה לע זכלאה
 ׳ יגליחה חכהעכהא לע זלמיל ךספנל׳ הזל לכילכיעלילכסהעלבסחמה לכס ילאיס דיעהל לככימאל ילכסה חכהעכתא
 לככ הבהאה עילכה ססהגיא כהאיס סדאהעא ריהזהל אכ יכ ךידה הז לע לילאיכל׳ הלאעמה חכהעכהאלע ךדאמל

 דבמ סאל׳ ךבבל לכב מא׳ילכסה חכה ז^ילא׳ילזגיס הכהאה איהעאזס כוט בלהאהס דבמ סא סיכמזה לכב לפיגעלחכ
 לככל יכליחה חכה לא זלמיי ךספנ יכ־ למייקמל ליפאב סייח חל-יעתסנ סדאב ז.זדנהעי אלה יכ דספנ לכב מא ליעלמה
 ה לא זימרל ךדאמ לכב תא ביעה דבמ סאל׳ ךספנעא לטלנ׳יפא ךספנ לכב לז סרתאב סיינלייחהעלחכה לכל זלמרי
 ל הז לכל׳ סיגלנעעהל סיכייגקהל עלנלממהעבהא למכ סיפלחעמ סינימ איהס לנמתעכסמכה הבהא הל הללאעמה חכה
 לעלכלממה ןעלנהאלהלליפאב טייחחלרעמסכ זעלכל ן׳נלחל סראה יבלילליעלמה אלתל׳ רלמגה בלטהעיאלה יכעלדלהל
 ילאר ססהעבהאס יפלל׳ סינמזה לכבל הבהאה ינימ לכב לןילא בלהאל ילאר הזלל לייח ימי לכ סדאהגכעמהל סיייכקהל

 ךישמה סעמב סאל רלבדכ סא תבסחתב סא׳ סינמזה לכב יספאס הת לכב ליעיבמ ילמסלל לעדלבע דלבעל היהעס
 לא זיתרל סבעיבדל ךינבל סעננסו׳ הבסחמה לע זלמיל ךבבל לע סליה ךיבמ יכנא רסא הלאה סירבדה ליהל הז לא
 ל סעדסקל הסעמב ק סג היהעיס ילאיל־ ךמלקבל ךככסבל ךידב ךעכלבל ך5ייבב ךעבסב סינמזה לכב הזל רלבדה
 ה ינימ ב לע ריהזה סדאהעימ ירחא סג דאסיס לכמתל סייק סדאה דלעב היהיס לנממ הסעמהס יפלל׳ ךידי לעעלאל
 ה עבהא יכ גילרלהל הזל ינל ססבנחכו מא5ילמה רחא ראסנה לעל׳עלאל סערסקי תא סדאה ייחב אלהס המ לע הסעמה

 רלבדב בסחמב יספאס המ לכב לעדלבע דלבעי הבהאה ךיעמל ^יגהעיחכ לבבל הבהאה ינימ לכב היהעס ילאר ססה
 :סינמזהלכב הזלהסעתבל

 גסהה תשק לאגסלמ יעלבה רבדה לא הבהאהס פע״אל החמשעל ספנהגנעע ססת לא הבהאה קר|)
 דיליע ס־קסלחהליהי הזלל׳בהאנה רבדה גיסהל גילבסחת בוסחל ?עלא לבלבעו ספנה דידןנק
 ל ספנה דייטלי אלגסימ יעלב יבד אלה סא <ןא יסה לא הבהאה סלקמ לכמל־ בהאנה רבדה טיסיס דע תגאדבל יעבב
 טעמהס בהלאה ךיד ןכ יכ׳אלפכגונעתגנענק3יל ליגעל ספכה חתסע דאה לא לנממגסלמה טעמב יכ תעלא לבלכע אל1

 ןמ קתה הז סיייסה ריס רפסב המלס חבסס המ הזלל ־ לעללזמ הביהמ ללבא ברע רעלי כהאנה רבדהמ לילאגסימה
 ל סיסעלתיענהל יפליה בר תמכ תללכ סיגינעקב תבהאעמענ המלעיפי תמ הילע תאל׳עיבהאת ןמ תעללזמ הבהאה .
 תב סיל אלפנ גינעע סדאה הב גנעעיס לי סיגינעתב הבהא איה הבהאה עאז יכ־ "לבהאה ןמ תעללז לע ססה קבהאל
 סה סדלק אלפכ רנ7ב סדאהמעביעלבהאה ינימ ־יאשד׳ לב רסאעלפלחתמהעיגסהה ינימכ סיפלהעמ סיגלנעע ינימ
 ׳לילא הגסהה ירשפא אלהס רחא ללכ להגיסיס דע רעבה לפכיס אלא לב חמשי טעמ לנלימ גיסיסכי׳ בהאנה דפדהעגסה
 דהעלעמ לדיג רעסמ לעליהלגסלמה טעמב סדאה חמשי ססהעבהא לבא קסחה טלקסיל הבהאה קספע ללכגסליסכל
 תגשלמה טעמב גנעעי הזלו׳ הגסתה עכמנ׳תי אלהס עדמ לעמה ־יחא רעגעפסלע סלס ילב לבגנעעיל׳ גסלמה יכדה

 עמהל קספעז טלקסעסעאזה הבהאל רספא יאל׳גלנעתהל הבהאה יגןסלעע הגסהק ^סלעעס המ לכל׳ אלפנגטעע לנמת
 עילכעיעלבל ןכל •יתליגיסהל (^סיכה לדניל לבגנעעי המ הניידמ הנממגיסיס המ לכלעילכע לעב יעלב בהאנה "בדה
 עלעמ לדיג יפכ יכ בה תאמהמ די קיפב לנראפס למכ הנממגסלמה טעמב דימע חתסילבא קספעש רשפא יא הזל)

 דדב לליג חייס סדאה לא עיגי סא ךא הז ־דכעבל־ לכממגסימה ־יבדב רעליגינעההל החמשה ליגע שקלבמה רבדה
 יכ ןכס לכלגשלמת ללדגהעילבעה ־יעשמ לתיהב הירחא ךלדילמ עכליי הז ריבעכ אלעאזה הגשההו הבהאה לעשיידב
 תי אלל דבלב בוהאה ןיבדעלסעל אלא יענולכ ןיא יכ ועדלבעב יל עיגי קזיל אללעלעועל סלחל לל ןיא הבהאמ דבלעה
 הל ששלח היה אל דלדעא לעבהאב יכ ןתנוהי האריי אלה׳ בוהאה לא עלעלעה עיגיס דבלבל לל עיגי קזנ לא חרלטל שלחי
 העא ןלבת אל המדאה לע יח ישי ןב ישא סימיה לכ יכ לואס ול תאש למל יח דמעליהב דיספמ היהש הכללמה דספהל
 הרלמגה הבהאה ךיד להזל׳ ימבעל קדמ היה סא ךאו ביהא היהש דוד לאעלעיעה עיגהל העיה לענליכ לבא׳ ךעלכלמל

 עב עימהבה סדאת בלהאיס הבהאה לא המדע בהלאה לאעלעלעה דיבעב א*הם הבהאה יכ׳ דבלב בוהאה דגמ ־ישא
 ׳םיבלכה סדאה בהאיס הבהאה לא המדת קזנה ןמ תרימסהרלבעפ איהש הבה אהל ־ןהמ לילא עיגמה תלעלעמ ^עכ
 דנמ בלהאהתא סדאה בהאי ישא איה רלויגה הבהאה סללאל׳ קזנהמ יעלא סת־־יימסרןבעב םיבלכה בהאי ס־^ה יכ
 הבהאהש יפל ועלזז עיחא הבסל בלהאה לא בהאי אל יכ בלהאה חכרעושעל קר -יחאתיילכע יבלב ןיאל דבלב בלהאה
 האה לכא הבהא הלטבל ־יב־י לטב רבדב היללע איהש הבהא לב סימאב קספהל הגעשת היחא הבסב היללע איזס

 היהעערתא הבס ילבמ דבלב בלהאב היללת איהס הבהאה
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 בהאה)׳ ;יקספכ עילבלגזימייק מלא הנהאה היתע דימגי טייק יסת^מהלל סייק בלהאה היהיסיןמז לבעמייק היה^יגזידחא
 הניא למנזעדנמלריבחעא םדאת בהאיש הבהאה יכ תניבל לכש ילעבב אלא היהנק אל בלתאהדכמאיהדשא ;יאזק
 טש ןיאש יפלגקתה ^לגה ןמ חיפק שפנה יכ הבהאת קספק^יימי לא בלהאה הנעשי סא הזלל׳ לב דשא לכשה דכמ אלא
 לגי לא סדאה חבלשי הניבל לכש ילעבב אלא אכמ;זי אלל ;ילבהאה יניתבש^קחבלשמה הבהאה;יא?;וליהלל׳ בלהאה יבדה
 דה לבא חיכלמה יכלה לע הנלגי לא טלאה חבלשי אל יכ ללכ חיכה לכ טלש תב ביעעי אלש ךירכ ןכ לעל הילע הנלגי
 טהיבא׳ל^יכתלארקש לע ל;יללזמ הבהאה ןת ןיתה הזב לכיבא סהיבא חבעשנ תזלל׳ לכל לכמ לילע ייייחב אלהש יכלה
 ךכ לע ל;רלא חייכע ;ייחא תבס טש הגזיית אלל בלהאה טשה ןלכיעלשעל קר;ידחא;יילכ^> לבלב היה אלש יפל יבהלא
 לזר להל־יאיב רבל הזל'לעלא;יזירכמ תגזייה אל סשת;זילכמ יפא יכ ללכ חרכה דכ טלש הדיקעה לעפב ברע;ינ אל ירהס
 עיא ךנב;יא אנ חק ילעימאש העשבש ךינפל עלליל יללג טללע לש לנלבר הב קה ינפל סהיבא מא לגל תארי ה קלספ לע
 יתימא אלל עיז ךל אדקייקחגיב יכ יל תימא דבכ אלתל מלל ללכי יתייה הללעל יל להלעהל קחכיתאתכהא דשא ךליחי
 א חיכלמ סהיבא היה אל סשהתלכמ דכמ יפאש שילפמ הזת המליש ךיתלרת יחא יתרהית אלל ימחר יתשבכ לבא ןכ

 טשהתכהאל ןבה לע באה ימחל שבכ לבא ןכ השע אלל הכר טאתיתמא הנעטב לנמת הז לע לכנתהל ללכי תיתש ■יחא
 אש יפל לזיתעל יפכ תליקעהיתעשב תנש זל ןב לתליזי טע קחכי לא אלל טתיבא לא הדיקעה לעפ סחיתנש אלה תזלנ
 כנ סא למכע רלסמל אלש לכנתהל ללכי היה אל קחכיל קחכי לנבתא דלקעל אלש הז לע לכנתהל ללכי היה סתיבאש
 טידישחה לכ דיקעמ יתלי קחכיתא סהדבאתליקע דימת לגיתללפתב סיייכזמ לנאש אלה טעטה הזמל'ךכ לע תללטכנ
 ס־מ דחא לכש יפל יללל ילל לכב ישא׳ישלדקה לכו לידיבחל אביקע ר ןוגכ סשהתשלדק לע סמכע ליסמש טישתקהל

 יפא סהיבא לבא־ רשי ינב ךיתב יתשלקנל ישדק סש תא לללחת אלל תלכמ טייקל סשתתשללק לע למכע יסמ סנמא
 אנ חק לל תאנש העשל*׳ היה טימי השלשמ יתלי יכ השלע היהש המ ןיחבהו עדיל ךכ לע לתחייכמ התיה אל טשה תיכמ
 ה ייריחבה לעפהל קוחימ טוקמהתא אריל ליביעתא סתיבא אשיו ישילשה טליכ *ותכ ייהש הדיקעה תעש לע ךנבתא
 רקא ענומ טלש אלל קיעמ טוש ילבמ לתלשעל ליכיו ךפההתלשעל עללי היהי טלאה לתלא השעישכש לעפה אלה דלתגה
 רבדת ןיב הניחבתללזב לעפיש תת לעפיל ךפהתתלשעל ןיחביל עדי אל םא לבא'לתללז לע אלהת לעפה לשעל דחפיל
 חבושיש ייייתב לעפ הז יא ךפההתלשעל ללכי לניאש ינפמ לא גהנתהל לגיהת ינפמ לא היקליב אלא לכפה ןיבל אלהה
 בוטה ןיב הניחבתללזב טלאה לתלא יבישכ בלט לעפ אלהש ןב־ילקה יפא עד אלה סא הנלגי לא בוט אלה טא לילע סדאה
 לר סיקלאהתיב לא ךל;^ ישאכ ךלגי ילמשתלהק יפסב׳מאש להזל'םללכל בשחנ לניאגהנתהל לגרהה ינפמ אלא עיהן
 לי םניא יכ חבז סיליסכהתתמ עלתשל בליקל תא הז לעל גהנתהל לגרהה ינפת אל תניחבב טש ךתכילה היהתש ילתש

 םיליסכה לתלא סיאיבמש ןביקה ןתבלט־יתלי םימכחה ירבל עומשל בליקסדאקתלית יכ תללכ'ער תלשעל סיעדלי
 תיל בלט אלהש דכמ הילמג הריחבב בוטה לעפיל עיהמ בוטה ןיחביל טלאה ריכי םימכחה ייבדל העימשה ידי לע יכ
 לניא ןיאיבמש ןביקהייפא יכ םיליסכה לעלפב ןכ ןיאש תמ עי אלהש טיעללי סתלית לכמ ערה ןמ םישנאה לקח־־יתי)
 טיניחכמ םניאש דע ערהל בלטה קב םיניחבמ סניא םימכחה ירבל עלמשל טיביק םניאש לכמ יכ תדובעל בשחג
 סישלע םניאש יחא םללכל טהל בשחכ ןביקת אלהש בלטה לעלפה ןיא ןכ לעל סהמ הריחבב עיהתלשעל טיעליינ
 אלהש לכפהלע לתלא טירחלב טהס דכמ (ביקה לשעי אלל עיתלשעל סיעללי םניא יכ עיהל בלטה ןיב תריחבב לתלא

 תלסעל עדלי להשכ אלאיבלטה לעפה לע טלאה חבלשי אל יכ לילע לחבלשיס ילאר ןיא הזללגהנתהל לגיהת לכמ אלא עד
 דלמנ הבהאמ לתללכע היהתשכ אלא הבהאת לבלעה חבלשי אל כ על לתללז לע בלטה תלשעל יתביל לתלשעל ללכיג ערה

 ע לבקל ילאיש תגנעמה הבהאה איה תאזל ללכ תלעלתנילבק אלל קזנתקחית אל)חיכה דכ טלש הב ביעתייש ילבמ
 לבי זלב הבהאב לתיב ןלה לכתא שיא ןתי סא סייישה ריש רפסב המלס׳מא תילעלתילכת למכ יתלב יחכנ יכש הילע

 • לתיכ ןלה לכ אוהש תילכת לעב יבל ליפלח ןתניש רשפא יא תילכת לעכ יתלבה יכ לל לזלבי

 יב הזל סשהל טלאה ןיב ללפקש למכ סלאהל ישה ןיב הבהא ללפתש רשפא סא ןאכב ראבנש ילאי) קר1ן
 מ סאל בוט אלהש המב בלטהתבהא לכמ טשה תא טלאה בהאיש קדכי סנתא יכ ימאיש תואל שי
 המודי אל וללה'לבסה לכתתחא לב ןיאש דאהתא ישה לבא ביעה לכמ לא ליעלמה לכמ אוהש לנממ׳לעותה׳לבק דכמ
 לילא יתאהו יחאל דחאה בהאיש ןכתי ישאכ היהת סיבהואה ןיב הבהאה יכ הזו םדאה לא תבהא ונמת היהתש יישפאס
 ה ומ!^ סתש יפל הבהא סהינש ןיב לופיש רשפאש המולי אל הזת הז קחימה תילכתכ וי:^י ישאכ לבאו טעמל בי קב

 ךפהה ןת חיבי ךפה לכ יכ״לריבחת דחא לכ קחימהתילכתכ טה ישא סה םיכפהה יכ םיכפ?
 ד ט
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 כ הלעמה ישנאל םימכחה סלכהאיל סלדבכיס םישנאה לקקלעשי הזלל םימתב אלא הבהא היה^ס המתי אלל ךפהה ןמ
 למלשכ םהינש ללקשי רשאכ המלש ד/ולי םישנאה ןיב הבהאה היהק הז ילבעבל המ קלמדה םהיניב שיש המלדיש ידכ
 אלש םיסנאה ןמ שי הז ילבעבש דע׳ הטעמ י^ילי הבהאה היהגיללדג םהיניב עלפלחקה היהי ישאכל'המ הלעמב לא
 אלא הבהאה טעמ^י לא דססקל םהיניב רסא יליסה הנקישיל הללדג הגרדמל ללעי אלש ידכ םהיריבחלעלבלטה לפסכי
 כ לדיבחלגילבלטה לעיניס ךלסכי זאל אלה אלה ללאכ המליש דע ןבל באכ לריבחלגללקבדהגיילכעב בהלאה היה ןכ סא
 היהיש רשפא יאקיליגלללז םהיניב שיש םיבהלאה לבא׳ לרבח ןיבל לניב קילןתללז רעשי אל יכ למבעל ם^ילא <^לסכיס לתכ
 םישנאה םע בלטהי הלעמה ןיינעבקלמלשהקיילכ^ב םהש םיסנאה ןיינעמ ראלבמ הזל'ללכ המלש הבהא םהיניב

 ס םישנאה ןכל׳ הילא למנע ןיכמ םהמ דחא םלש ןיאשל ללכ;ילקבדל הבהא םהיניב אבמגי אלש עלדה/יילכגלב םהש
 מ דקלי םהיניב קחימהעליהל םיכלמה םלבהאיש םקעד לע הלעי אלל םבל לא למישי אל דאמ הגרדמכ םילפס סהיכ
 א םדאהמ הבהא ללפ5י םא ךא יכ ראלבמ אלה הזללגיילכק לעב י;ילב אלהש םדאהל הללאה ןיבש קח־ימה ןכש לכל דאמ
 לט אלהש המב בלטהעבהא דנמ לא לנממגסליש המנקגסהב סיסקלברעה לא ינממ לבלקמהגילעלקה 3יכסב םסה לא
 7א ןכ סאל׳ברעה דנמ אלל ליעלמה דנמ אלל בלטה דנמ אל םדאה לא םשהמ הבהא^גרדמ ליפקס רשפא יאש בלט

 ה םיטפשמהגיא ןלעמשגי בקע היהל'ליאל5ייהלאה הרל5יב דעלימ אנמנס למכ םדאהל תללאה ןיב הבהא היהעס רשפא
 בהלא ההמא כקאיגיבהאאיבנהמאל׳ ךביהלךכיבל ךבהאלמלגל ךל ךיקלא ה רמשל םקלא םתיישעל סערמסל הלאה
 שי רשאכ איהל ןוימדה לא יללשהעבהא איהאה ׳ סיגלסגב סיביהאה ןיב אנמ3י הבהאה יכ הז ־יבדקבלסקל' סיקידנ
 מק)לעל5י םהמ דחא לכ לבקיש מאק ללאכקללעוקיקילבקב ואעלמלסב לא המ הלעמב לא המ ןינעב םיבהלאה ב ליגיסי
 ח עא בהאיש דאר ר^ילי^ילעלקהנילבק ללנא ל־יגיש ימל׳גיליבלטב ללנזיסי לא לייבחב םהמ דחא לכגנע3ייס לא לריכחמ

 כל ׳ לילע לריכחל רסאגקומלסהל ביטה ןלרקי לא׳ לריבחבגיסי רשא עלברעה לאגחלעוקהעלבק ןלרעי יפכ יקילי ל־׳ייבח
 ללפי רככ הבהאה ןמגלסה הז יכ קפס ילב המלש ךקלי הבהאה היהע^יליבלטב לאנילברעה לא^ילעןקהקלבקב לי^ישישכל

 םאל ׳ לנממ קלח אלהש יפל דללל דיללמהקבהא םא׳ ןינימ ב איהל גייעבטה הבהאה איה בהגיסהו׳גללמכב יללשה הב
 כ ץבקקהלגזייבאה ןמר^קמ םינבה3קאגיוהמאההנ3האנקהזללה5יאנמהבלךקסהלח־יט רסא הכאלמל ןמלאה ;יבהא
 בעלחרלט םהש יפל סאל רמיחה לנקי םהש יפל םאהמ ללדג ר^ילי קלח לב שי ןבה יכ באבמ ר_קלי םיניינע בה ללא ןהב
 םיגהילמהלגיהנמה לא׳ םעהל ךלמה ןיבש הבהאהדחאה׳סינימג איהלגמיסחיה הבהאה איהגהגלסהל׳יעלי סללדגב
 אה ןמ בהאנ ךלמה היהיש דאי יכ ךיעל סחיב לבא׳ יללכ קלמכב הלקשמ םעהל ךלמה ןיכ רסא הבהאה ןיא יכ׳ לנממ
 לבמה יכ ךלמל םעה ;יבהאמ סקלבמה לא הלס סעל ךלמה;יבהאמ סקלבמה ןיא םג׳ םהילא ל;יבהאמ ךקלי םיסנאה
 שלקלאנ ןפלאב סהיניינקקרימסב םהיניינע קמלסהל םהיניב רסליה;לרימשב םעל ביטייש אלה ךלמה ןמ שקלבמה
 לקיבטהל םהילע ל;ילעמלל;ילשממ לריכיל להלאשניל ךלמה^קא לדבכיש אלה םעה ןמ שקלבמהל לל שפאש המ יפכ םלשל
 הבהאה ינשה ןימהל־׳ לממלילל ך.^מהדבכל םעה ןמל סעל ביטהל ךלמה ןמ הבהאה ךשמ;י הזבלדילא םכינל םהל
 אל המלד;יישחיקרחא הבהא םהיניב היהק יבכ דלנהל דיללמה ןיב רסא יהיעבטה הבהאה5ילדמ יכ ןבהז באה ןיבש
 ה ןיי סקלבמהל לל רשפאש המ יפכ לנבל ביטהל באה הסעמ למע השעיש באהמ ןבל שקלבמה יכ׳ םעהל ךלמה הבהאל
 רכז לכקבהאכ םהיניב רשא קיעבטה הבהאה;קללזמ יכ׳ השאהל שיאה ןיבש הבהאהגה ןימהל׳ להדככיש באל ןבה
 ןמ שקלבחה יכ י;זיאמ סיגהנלמהל גיהנמה עבהאל המלדגייסחייערחא הבהא םהיניב היהק יבכ ןימה סליקל הבקנל
 סיאה;יא;ירש;י0 השאה ןמ שקלבמהל קלאנה ןפלאב לל רשפאש המ יפכ הקח ילשיל הדבכיל הסאה יכרנ ילשיש אלה שיאה
 דעליה לא גרדמב לפשהקיבהא היה;י0 ילאר^יייסחית הבהאה ןמגלסה הזבל׳ לקיללז בהאקי אלל ליניינק רלליסקל להדבכ;י)
 םשה;יבהאל ׳ ;ילמכב יללשה אל ךרעל סחי לעגלסה הזב יללשה היהי ןכ לבד לילא ללדגהקיבהאמ ללדג ךקלי לא ביט
 'יהש ינסהגיסהמ היה;רש בשחי רבכ לבאל׳ סימלדהעבהא איהש׳אהגלסה ןמ היהקס יספא יאש ראלכמ אלה סדאה קיא

 ארה ןיתהעבהא לא זלמרל ךיק ךיבא אלה אלה מא* הנממ םינימה ינש לל זלמיי העדמ אנמנ הזללקיעבטה הבהאה
 גה אנמנ ןכל־ לקכאלמל ןתלאהקיבהאמ ינשה ןימה לא זלמרל ךכנלכיל ךשע אוה מאל׳ ןבל באה;יבה א איהש ןלשארה
 ס ילאר דנה הזמל מללכ לגידנלי הקאל רמלחה לנחנא הקיא לניבא ה הקעל ימא םינימה ללא ינש לא זמלר לחלפ;יב איבנה
 עמ יכ לנעלא בהא;יש ךל ילארקייעבטה הבהאה ןמ ינשה דנה ןמ סגל׳ סינב לע בא םח־יכ לנילע םחרל לנב חינשקס
 ךל ילארל תללכ לנלכ ךדי השעמ םייסש להזל׳ קיילכסה הי־ילנה לב ןק;יס סדלק לקיני העא רמלחה יפאל לנלכ ךדי הז עמ
 לכס אנמנ בטיה ןיילעי רשאכ לבאל ־• דאר י;ילב לא ילאי היהיש ןה לידי השעמב לעלפ לכ חיגשיש למכ לכב חיגשקש

 רמאמב לגזללעפש ־ייחא םגל בחה ןמ ןבכ ססה ןמ קלח ימלחה אלל ה-ילנה ןיא יכ הרבעהב מאנ הז
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 זריש דשי1א חילשה 3קכסב לדי השעמ ילמשל לדקסי סנמא לעלפ לכ יכ לישעמ ילמשל לד^ישיש יל/ייש דמלל ןיא רמאמכ ׳
 הזמ יסא הכהאה לכ ללפי אל למע אלל חילש אל לכ ליפי אלש ימ לכא ׳ םהידיש סיררלשמה לכהאיש אלה דכה הזמל לכ
 כעל^ריסחיה הפהאה איהש ישילשה גיסה ןמ אלא היה^קש יספא יא םדאה גיא םשהעבהא יכ יאלבמ אלה ןכ לעל:ןימה
 לנכלמ ה * ללאיגל לאישי ךלמ ה ימא הכ ׳ םיקלא ץיאה לכ לע ךלמ יכ ךלמכ־• לעכל באל ךלמב .ישה יאץיי לגיכה אכמג
 באהל ךלמהש למכ יכ הזל םיבר ןכל ך:ק ךיבא אלה אלה ׳ לנעדי אל םהיבא יכ לגיבא ה^קא יכ •באב : לכעישמ אלה
 מ שקבי אלל סישגאה יכיכ םילשמ ישה ןכ לגימאש למכ ם.קלא לדבכיש אלא םהמ שקלביאל ןבהלסעה יכרב ןימילשמ
 לע לאדסיגיא םישאמ ישה אבמכ כעל ליגיאיב ידלבכלל ימשב איקנה לכ בלקכה ימאש למכ למשל דלפכגיגיל קי םהמ
 בא םא ליגתא דבעל בא דככי ןב תא לינלדא םע דבעה ךידכ אילמל באה םע ןבה ךידכ ד לבכ לב םיגהלנ לית אלש
 למכ דלככה לכ לע ךלימ אלה יכ ל5יללז לתלדבכיש ךייב לניא}יי אלהש יפע׳אל יאילמ היא ינא םיגלדא םאל ידלבכ היא יגא
 קבדי לא ללחיש לא םטכלת ליה יש ידכילאיכ דלבכ לב םיגהלנ ליה אלש לע ישי 3יא ישאמ היה תח ינשמ די יפב לניאבש
 ןבכ םשה דבכישב הזל ךכל למכע ןיכמה לע אלא ללחי אל ישא ליעמה ייקמת םיתשל ל^רחגשהליקלאה עפשה םהכ
 אל ׳לגל יתשל דלבכעקל בל לע לתישגל אל טאל לעמשגי אל םא איבנה יתא ןכל ׳ לינדא ינפלמ דבעכ לינפלת איייל באל
 א^ייסחיה הבהאת לא לארשיל םשה גיבהא׳יקכה המדי ןכל * לגל דלבכ םכיהלא הל לנ3י לגל םכי^ילכיב ;יא יביליאל
 ל יעשא אל איה יכ לכיי םכמאב לכיי ישיא יאיקע ׳ הנלמאב יל ךי3יםיאל ךישלע ךלעלב יכ ימא השאל לעבה ןיב ישא
 הל ביילחי לעבהש למכ יכ זילילהל הזל הלעכ סע השאהגהנ^יקש ילאר ישאכ קגהלנ העיה אלש יפל תללכ השיא אל יכנאל
 א םעה םהש לחישי יכיב לכ ישה םילשהל ילאר ןכ םישנה ןת תהללזה ול הנילא דחיל חקל ישא השאה יכרב לכ םילשהל
 גמ רלמשלל לינפמ הארילל לנילא דבכלל בלהאל לארשיל ילאר כ על המדאה לע דשא םימעה לכמ לל תלחנל יחכ דשא
 ׳ לתללז בוהאל אלשי לינפמ האריצל ונילא בלהאלל הלעב עא דבכל השאה ב ילחת ישאכ יגיללז בלהאל אלשל ליקחל מעלבת
 ייריחב הבהא לבאעיעבטה תבהאכ אללנילמדההגיבהאכ הניא ןלשלל המלא לכמ יתלי לאישי לא ישהגיכהאש תלילהלל
 םכב רחביו טככ ה קשח יתא קשח םשב אישי לא סשהנקבהא^לתכה הנכל םעט םלש ילב דבלב הלאה ןלבילאעכשמנ
 ח א-יקי הנמיה האנ איהש יפעח ה;יללזמ תדחלית ה סא שיאה;יבהאש למכ םעט ילב הבהאה ;הגלפה לע רמאי קשח םשל
 הא ןכל ׳ הנתמ האנתיחא אבלמ אלהש יפעא תולכ סנקבב לספנ הקסח ינב םכש׳ל/יכה דמא׳ םעט ילב ת^יליתל קשח
 שי היסנכל יסה ןיב רשא קשחה הז ילקח לע דסלימ םירישה ייש יפס לכל םעט ילב קסחכ איה לאיסיגיא ]קי םסת;יבה(^
 ק םע יכ ימא הלינס;יאזה הבהאהגיא לתכה איקש אלה הזלל םעט םלש ילב הקוסחה היערה םע קסלחה דלדכ לארשי

 קשח םיתעה לכמ םכבלדת אל המד־יה ינפ לע רשאטיתעה לכמ הלגס םעל ללגיליהל ה יחב ךבל ךיקלא הל ת;יא שלדק
 אלל למכה דבמ אל לב;יאבתנ תניאל לנמת דיפת אל ןימב הקבד אבת;י תללגסהש למכ יכ הז ילאיבל סכב יתביל םכב ה
 גו ׳ םכב ה קשח םימעה לכמ םכבנית אל יכעלמכה דבמ אל המלאב קבד תללגס ןינע נקאזה הבהאה קנהלכיאת דבמ
 אה לבא ׳ תגיא ךילע תשק םע יכ וגו ךבבל יסליבו ךתקדכב אל יחא םוקמב יתאגהלכיאה דבמ ה;ייה אלש יאבל סגל
 רכשב הילת ןגחת;יעסב ןהילע תיטבהס אלהל דבלב קשלחה ןלביל ךסמנ ןינע אלא םעט ילב קשחכ איה עאזה הבהאה

 ת תליגסתש למכ יכ ימעה לכמ הלוגס יל סקייהל יגיייב ;יא סתימסל יללקב לעמשת עלמס סא'ה;יעל ׳ הילניה םנרלבק
 לאמ לילח עיגמה הדלבעה טעת יסה ןכ לתללזת הביהי ללבא ב יעל דבכנ ינילי לקלסחמ לילאגשומה טעלמה יכ קסלחה
 יל יכ לימא היהי לא לגל םיתעה לכמ לימאגהזלעלתלאה לכמ לאנקיחא המלאת הביהמ ללבא בשחנ י;ולי לארשי;ימלאמ
 בהל ללכי ינא ינממ סהעללסמתה לכל ילס ץראה לכש יחא *תללכ טי םיבתכ תכלתת יל ליתה ס;ראל סע קבד ץיאה לכ
 ע_תל לכמש ידעלבמ הללא ןיאל לכהעללוכ יתלסתת יכ 'ימשה לכ תחת יפא םיתעה לכ לע סכלידגהל סכ;רא חיטבהל
 עב םעט ילב תקבד הבהא תללכ קללגסה ןיינע להז יכ סכמ הללדג יגזילי תיה;יש יפע ח סכניללזתיחא המלאל הלשממ
 כ איהש הבהאה יכ תללכ לנקבהא המב םעימאל ה ימא סכנחא יתבהא ימא הז יאבמ איבנה אבתנ ןכל קשחת ןיינעב

 ה םאנ בקעיל לשע חא אלה ימא כ על הבהאת לע תלילמעלללעפ בהלאה ןמ לכשמיס דע םללכ הניא דבלב ימאמב
 ילכבה אוה יכ לסעב יחבאסילאד היה םינבל באה;יבזא ךיד דבתש יפעא לי טליתאנס לשע_תאל בקעיעא בהאן
 ל באכ לאיסיעא םשה תכהאב בלעכה גילפי יכ ןכ סג אבמנ ץכל ׳ המתש לייהץיא םישאל ו^יאנסילבא ןכ יתישע אלל

 ;קישאר אלה יכ ילכבה לנב בלהאל באה ךידמש ילבעב יכ םהיניב הבהאה היהתס ישפאש דנ לכמ ןבל



 ד רמאמ

 סדאה בהאי "יייעפ^ש רלבבזב ןנ)לאיסי ירלכב ינב אלה ידכב טידפאל באל לארשיל יגיייה יכ בועכה ימא לנלאגזיישאר
 5יבהא תיהעש סיתעפלס יפל סגו להבהאל לארשי רענ יכ לגיכה רתא רענכ ליכפל ;ירשת אלהסגילרשה דנת זבהגיא

 ׳ידפא יל ריקי ןכה בלליכה רליא לב עשעתשת אלהש ןטק דלי אלהש ינפת לא ריקי ןב אלהש לעובישח ינפת ןבהגיא באה
 לתכ דוע לניכזא רכז וב ייבד ידתש דע ויעושעש דליכ לא ול ריקי ןבב באכ ל^יבהאב הילשק ישפנש םיעושעש דלי סא
 החל יניעב לקלבישח לדוגל סגל וב רבדתשכ ולילא דכזל רלזחי כעל דיתנק לבהואעריכ זבגנע^ת אלהש בהלאה ךרדתש
 חריש לתכ לילע סח־יל יל יואר כ'על ול׳יבחה לנב רענתלעפעתה סדאכ לילע יתחר ליתכנל ול יעת לתה לגילא יעבהאל
 עילוז לע אנתנ סוש יתחי אנתנ אלש יפלל ׳ה סאנ לנתחרא סחי להזו לל ביבחה ןבה לע לא ליעלשעש דלי לע באה
 בה לע שקבל לניבא רתאנ יכ לנילע ךיתחר אנ לתהי לככלת לניבא לניגילליפגקב דית^י רלכזנ ןבה לע באה יתח־ית יגילי

 יכהזלכביאבגינל:לידכע3יא ךלמכ לנעישלהלזילוכי^לדיבשישיתול לנכלמרליאנל ןבהלעבאכ סימחיהגייתכה
 ילכשןינעלז הבהאש^ילרלהלו השאל לעבכו סינבל באכללידבעגיא ךלתכגיייסחיהבתא איה לאישיגיאגיר ישתגיבהא
 ת גוסה הזת איהש יפע*? סשהעא סדאהגיבהאש כנ דאבגינל ׳ ךיקבהא סללע לזיבהאו׳לגיכה רתא הנ^שת יגילב סייקל

 'יילח י הז דבעבו ביעה דנת לא ליעומה דבמ וא בוטה דבת לי סינפה לכמ היהגלש דשפאגייישחי הבהא איהש ישילשה
 לע ץלא סשהגקבהא ךישתגי איהש יפל הדליה לכ^יילכלי סשה לא הבהאת תלייהל הבהאהליילכלי סשהליא בוהאל סדאה
 ש ינשה רקעה רןאיבב אלהש ישילשה רתאתה סלשנ ןאכבו *■ הכהאה ןיינעת ראבל לניברש תמ הזל :לנבליכש ךרדה

 זנתלרליילויבעי :לניזע הנה דע רשא לאל חבשהל :סיתשה ןת הדולי אלהש
 הלס הלס ןמאל ןתא : תלהליוהכיבלכלעאשנלייל

 דלאיבל היוליה ללכמ עיגמה ליילכליה אוהל-שניעהל יכשה אוהש ישילשה ךיעהדלאיכב יעיברה רמאמה
 :■ סישדשבללב סיללינה סידבדהלול סיבייחלימה סישיישה

 'יקלא איהש התב לריקלאתלידל ליולחלית ןניאלוילכליתל תייחבהש׳את רמאמב לנל סדק רבכ

 'ישישה ללכב הלילא ונינמ אל ןכ לעשל מעשונאה 'ולועפה לכל הלחלית איה הריחבהש

 ל ךלתלמ ליקלאהל־׳דהליילכת ישאמ עויסלמינהליולידת לכל הלחליה אלהש יפע״אליילכליהשו לייקלחה לידל סידחליתה
 ליה יאבל ישפאיאש דבעב לבאל ׳לייקלא היוליל ךיע שנועהל יכשה אותשליילכזיח מתשעמסותינהליללידה ליילכליל
 רשפא יאש יפלו הריחבב הנושאר רבדנש יואר הריחבב העידיה ונל סדקי אל סא שנועהו יכשה אוהש הזתליילכזיה

 לילאבתנה סשהליעידיבתלחלי יבדנש דאי לילאבתנה סשה ליעידי שדש הנושאר ראבעי אל סא הריחבה ראבל
 חמ רדסה הזש יאלבמ אלהש לב סיללינה סייבדהל שנלעהל יכסב הז דחאל ׳ החגשהב יבדנ ךכ רחאו הריחבב יחאל
 ^אל׳ סהישעת לע שנועלו רכשל ןינע ןיאליולפשהליואנמנה עדוי סש ,ןיא סאש הזל שנועהו ינשב יבדל ידכ ביי;חמ

 היהיל׳לאנתנה סשה עדי סא יכס לבקי לא סהילע שנעיש ילאי קא לישעתב ייריחב סדאה ןיא סא סלייא עדי סא
 'הישעת יטיפב חיגשת לניא סא חבהליא עדיש דעלייינית העידי סלילא עדליליי סשת היהי סא לישעתב ייידיב סדאה

 ס ולאש יאלבמ אלה הזלו שנלע אלל רכש אל ןאכבגיליתל ןכתי אל סלמעב בוש •יכס סהללילילו סייימ לע םשינעהל
 ןליעה ביילחי ןכל ׳ לב סיללכנל שנועהו יכשהיקעל חיכהב סימדלק סה החגשההו הריחבהו יכשהעעירי סהש גה
 ל הבלשליכלב סילתנהייביבלשנלעהל יכשב •יבדנ ךכ יתאל םתמ סיפעליסמל סהב סיללינה ירבדבו הנושאר סהב
 ג דבלב׳יתאתה לא ימנליליל קיפסיש אלא ןייעמה לע דבכי אלש ידכגלפלמ ילנקב הז לכו חישמתעאיבל עיתהליייתתל

 םלועב ןלרסח ןיאוליונורסחה ןמ קלוסמ היהיש יואר ישהש'בה ימאמב לנשישהס המ יפל "א קר^
 סלועב םישענה סייבדה לכ עדוי היהיש בייוחתס •יאובמ אוהלליולכסה ןמסחת ללדג רלימ
 עפה לכ עדוי עי אוה היהיש חיכהב בייחליי הזמו ולילא עדוי ילילבו לב לכס היהיש יבד סללעב השענ זייהיס ןכליי אלל
 רבד הנהעעיכת ילילב לא 'ספאה יקלח ינשמ דחאליעיכמ וליעידי סא סללאל ןינל לנא ןהילעש ליויסונאהליולועכה
 שנוע אלו רכש לבקיש הז יפל סדאל יואר ןיאל וישעמכ חיכות סדאה היתיליעיכת איה סאש הזו • בי ןויע ךיינ הז
 לילא מלדללעפליולחליהש המ לע אלאןהניגי לא סדחה חבושי אלש חרכהה דנ לע לעיפ וליליה יחא לעופ א;הס הת לע

 לעופה לאאנישרספא הנהגרירכת הניא סאל ׳קיעת ילבמ



 ד רמא□

 ל)אישל5יללכס אל(ר העידי כ1י היהגזי אלל גילאיגזמה לאעמכסמ יגילכ לגלעדי לא תיהעל סשה עדיס תמניללז לעלפה
 לכשה דבת־ הילגיה לבת סאל לכשה לצמ סא הזל אצמנ רשפאה עבט היהיש ביילחמ אלהש כג יאלבמ אלהל ׳ בזכ יבלל
 טפשמל יבדגישהל ללנקשיש ימ טפשמ היהיל לטבל אלש יבל לכבעלללנזישהה היה אצמנ ןלילב רשפאה עבט היה סאש
 דלמלה לטב היהמגיבשחמנחכאלמ לכל)ילינמלאהלגללכאלמה הז יפל ללטב^ייל הלש אלהה יבלה עיגי אלש לל^ישיש ימ
 ךפהל שחלמה ךפה הזל ללכ ןלצרל אלכמ ןאכב היהי אלל ׳ קיזמה ןמ תיביל ליעלמה לא סלאה ביקיש לטבל תמלציהקל
 סאש ילללכה לצמ ׳ סייטיפה סייללצהמ סאל סילללכה סיניינעהמ סא תאייהז הילןיהלצמ סאל ׳ לילע לניצלכש המ
 מ הרל5יב אבש המ היהד הישי *קלב סכירלהלל סישנאה רישיהל הילנקה ןקלנ דקש אלשל אצמנ רשפאה עבט היה אל
 סהל הז סבבל היהל ןגיי ימ תללצ בלעכהל לטבל אלש טפשמל הקדצגילשעלל ל^יבהאל סשהגידלבע לע סלאת לייהזאמ
 אל ךעלהקעמציישעל׳לציכה רמאש סייטיפהסייללצה לצמ סאל ממל סימיה לכ י5ילצמ גיא *ילמסלל ןקלא האריל
 גילאיצמ לע׳ירלמ סהש ייטיפה סיילזצהמ ללא לילנזלללט^י אלל ךעיעא קלשעע אלל חצךלי אלל- לגזייבל בלשיל ךלי ימאנ
 ל לנןליצקמ אלל לנילא סשתמ אל ילמג ללע יכשהל שנלעה היה אצמנ רשפאה עבט היה אל סאש דלעל ׳ רשפאה עבט
 עבטש יחאל ׳ אצמנ רשפאה עבט היהי אלש רשפא יאש יאלבמ אלהש אלא בלייחב לעלפ סדא לכ היהש יחא לני;יצקל
 סה ראשנ הנה לקחב ןליסח הזעליתל סייטיפה סיניינעה עדלי י^ילב ישה היהיש רשפא יא סגל אצמיש ביילחמ ־ישפאק
 דה הלא ןקש למיכסימ ישפא ךאיהל רשפאה ידדצמ דצ^יחיכמ ןקלבו3ימאה לאגזימכסמ סשהקיעידי היה;י ךיא קפסה

 , *י 3יעדהגזילח3יב הזקיא הז ןיךקלסכ ןיאינ ןהשצילעדה

 סייבדה סשת^יעידי ןיאש ימאגייעיביה הלגמבגילעדהלג־ללנלמאה רעסב^יפ לז הידעס בר ןלאגה •׳ חנה)
 לציעידי ןכ לעבט לע יאשנ לבא לקילהעבס תיתש המ לגיעידי ןיאש למכ סצילאיצמציכס סיירשפאה
 ליה סצילאיצמציבס לקעידי הצייה ללאש סצילישפא עבט לע לראשנ ןכ לעל ׳ סצילאיצמציבס הניא סיירספאה סייבדה
 סצילאיצמ ןיאשבייחציי סליל סלימ סישדחקמ סעלא תאינ לנחנאש ־דיאל ׳ סיינימהייעבטה סייבדב דימק סיאצמנ
 מאתב רחכתיפסלעכלייחא ךשמנללז ןלאגהייבדללא סקילדשפאעכטלעייבדהלראשנזזלבעבל לציעידיב דלצי

 ה סאש יירשפאה סייבדה עדלי סשת ןיאש סיימלאה ייבדל סיבליק לללה סייבדהס יפל קיפסת הז ןיאל ׳ ליפסמ הה
 ח במצילאיצמק לא אצליה <!ןללתב לציעידי היהציש יספא היה יבכ לגזיעידיב יללק סצייאיצת ןיאש יחא סצילא עדלי ה יה
 ביילחמ היהי יבכ רבדה ימאשב קפסה הז ריציהש ימ סינליחאה ןמ סיל :צזיללכס אלא העידי כ״א היהי אלל רשפאה יקלח
 ס ליצילבס ציניחבב ביילחתל למצע דצמ ירשפא אלהש יחמ רעמהצידירי למכ לתצעציניחבב ירשפאל ליצדבסציניחבב

 ציניחבב ביילחמ אלהש יפל *יחמ דירי רטמהש עדי ישהל ינכלת ליהש סימלדהיידבדהלצייילחלה דברל סידיאה^ייילע סהס
 ציעדה הז ןיילעיסכל :ןיינעה הז ילפיב הזה סכחה ךיראהל המנעציניחבבציייספא איה יטמהצידיריש יפעחל ליצללבס
 דהש רחאש אצמנ יצילב רשפאה עבטשל הדגב סה סייבדה לכש יתלאהציעדל הטלנ אלהס ןלסאיהציעדה ךפה אצמי
 סהש רמאנש הז המ כ'אל׳ חרכהב סיביילחמ ליהי הנה קלבסה ישה עדי סא סהיצילבסציגיחבב סיביילחמ סירפדהס
 א יאלצילבסהדנמ אלהסצילאיצתה לא סהת אציש דצה ןמ סילבנלתל סיביילחמ סהס רחא םניינע קניחבב סיירשפל^
 ה לאצתיס ישפא היהש רשפאה סש דצמציילכש הניחבב אלא רשפא הז ןיאל אלהה דצה ציללזצילאינתת לא אציש ישפא
 צילבסה אצמה דחא ביילחמ אלה הנה למצעב ןיינעה דצמ לבא ׳ אציש המ ךפקצלל^טמה לא אצלי זא היהל ךפהב'לבסה
 לס ציגבסה סאש ליצילבס ליכיחבב יללסה לע ירשפא היהיש סללעב דכד ןיאשציעדה הז יפל רמלל בייחצייל יסה סעד־ם
 לטב 'ערכמה איה ססה קעידי סאל ׳ יחאה לע דחאה דצה חירכמה אלה ימ לניעב קפסה בלשי רצללסה יקלח 'בל ציללס
 בבל דלבדב אצמנ רשפאה עבטש דמאנ סא אלא סיקלאה ־ססהציעילי לטבק רשפאה עבט יאסי סאל ׳ רשפאה עבט
 לס סאצתנ לניילעישכל הזה קפסה יציהב לדמאנ סייבד הברהל ןללכמה ךפה הזל למצעב ןיינעב אלל צייילכס הניחבבל
 ךראי אלש ידכ סאיכהל יצייאר אל ןכ לעל ינשה תעדל ןיטלנ סיל ןלשאדהציעדל סיטלנ סהמ שיש ךידה הז לע סיבבלס
 ג הז דחא אבה קרפבציחא העצה עיצאש רחא לנעדצי הזב יל הארנהל ׳צילעלצי״לכ ןיאש המב ד לבדה
 צייחאה לע קקללח עחח לכ לבא דחא קנע לע סהידבד לכבצדמיכסת ןניאצלליינמעה צדמכחהש עד □ קר^
 ציילכצי צדיאלבמלצי ליציתא לצימכחצדלחצינס בלסחיל ןמאי המכח לעב לכס הזל ־היציללחציהבל הישרסב ׳

 שציולחקה בלסחילציללזיקההל סיסרשה ןצילא שיחכיצירחא המכח לעבל;ןהילע קללחה לכסלל יציפל בלסחיש דע דלאיבה
 'תילעש 'יס־יש ינש חיני ינלכציה יכ יעבטה סע הנלכציהציתכח לעבל תיקי רשאכל ציליצימאהצילרחאה ךפהב ןתש ליסרס

 ןמג ןהצילעטציתש זליניצייעבטה המכחה לעבל ׳ הפקה לגלגל זכרמ אנלי לגלג סהל איהה המכחה יניפלת לכ לכבי
 עצמאה



 'ד רמאמ

 א עיבלבס העלנני א5מנחס ־ישפא יאש ןכ סג מלאל׳ ליע־יילחעהבש הלתגה איה לזל עגמאה ביבסל עגליאה לאל ע:זליאה
 אה לא אל הבללנע אגמנחש בייחתי חיגמ אוהש ^קה לגלג תחגהלש יפל הז לכ שיחכי יגלכליהל ׳ סייק חנ סשג ביבס אלא
 ג בלבסיש ץרא לתכ סייק חג ססג <^קהה לגלג עגתאב שיש תאנ סא אלא'עבתאה ביבס אלל ענתאה ן־ת אלל ענתאה
 יפל בייחתייל׳סייק חנ יבד אלהש עבתאה אלהש ץראה ביבס ינימשה לגלגה בלסיש לתכ סשגה לעלא ביבס הפקהה לג^ג

 הז יפל סיתסב לאכתיל סביבס לפעלנגייס ;ילרתא^ילברא סיכלבנה סיבכלכל (יתנלתה הפקהה ילגלג ךןמב ליתיש הז
 לגלגהש סייק חנ לניאש ססג ביבסעיבלבס העלנגי אבת/יש ק סג בייזיקי זכרת אבלי לנלגגיחנהלל'סייחאתילמללע
 זכרמה אגלילגלג זכרת סיקחיהנקרגאב ראכתהש הת יפלש דית^ עעעלנתמ הדלקנ ביבסעפלנתיזכיתאנליה
 דעב הרלתה ביה הז לע דיעהש לתכ שמשה לגלגת תלעתל סהתל יחייה לגלגבעלדלסיה קי תלעמל סהת סיבכלכלש

 ת סהש סיישתשהל סייחדיהתלייקלהת לידבדל היאר איבי חינת ינלכגזיהשעלידזהגילענתנה ללא לכ סעל ב קלחת דכ
 ל סהילע ליגיפלתלכהנבי הז רלבעבל ליתלחנה סע סיכסמ אוהש סיבכטה קלבדת סיטבתב אבתנהתל שלחב סיגשלמ
 חה גחמת סע יפבטה קיעה דנת לןקלחנהו ינוכתתתללחתה שיחכי יעבטהל ׳ ליתולחגיהלל יעבטהגילחנהל שלחי אלנ

 גללחנההל סישרסה ן׳גילא דבמ אל לכא ;יתא שלחל אבתנהשגקיעבטה המכחה לעב תאיל׳ ינלכ;יה ירבדל סיכסת שלחה
 ה יטפנתעתכח לעבל הדק הזב אבליכל " סעדנ אל סירחא סישרס דבמ לכא סתבעבתיענתג קש ינוכגלה חיניש
 ת;יעידי חיני יטפסתה;לתכח לעבל׳ סךדדשפ׳ה עבטחיניל ססהעעידי שיחכי /ןוסוליפהש -גןיסלליפה סע סיבכלכה

 ת לעבל'יספאה עבט סיחכיל הזגילוז היהיס יספא יאס ילזגילתכדעתהעאפת יזגנה עדי^יי אלהש תאילתיי/ימא ססה
 ה שלחה ןת לייבדל היאר איביל ^ סלליפה חיניש לתכ אבתנ רסעאה עבט חיני אלהש םהינש סע סיכסי הילתה תמכח
 ד איביל הנלכתיה יטפשתתיתכח לעב חיניש למכגלי^ימא סשה תעידי חיניל'הז ינפלש יפב דאגתנס לתכ הז לע דיעמה
 ב השענה לככ תכקת לתעדי היהת א״סל תללכסה קיסח יסל סחיל ילאי קאס ילזגיש לכשה ןמ לי־יבדל היאר
 זב רטמהתדיריבת'הלאה החגשהה ןת שילחל תאינש התמ יספאה עבט סעתתכסת לתעידיס הז סע תאיל' סללפכ
 יש ית ייבדל סלחנ אל לייבדב דיעת שלחהס יחאל׳סידיסחהל סיקידבהתלפת יע סידאהלתייחלת רדעהב ץיקה קזב
 ירבדל סלקנ אלש לתכ ינלכתה ירבדכ דיעמ שלחהש יחא ינלכתה לע קלוחה יעבטה ירבדל שלחנ אלס למכ הז שיחכיש

 שתיכלבס העלנת עעונתמה יילדכ סשגב חיני ידלתלהל חנ סשגב אלא החנ היהתש הדוקנל רשפא יאש חינמה יעבטה
 ש רתאנ וילע דיעת שלחהש יבד לכב קל׳עעלנתימ וללכב ימכהל םיבטק לאדקי סיעעלנתמ יתלב תלחנ תלדוקנ יתש

 שיחכי)םהילע דיעת שלחהש רחא סייתתא סהש יכלכתה ייבד לע יעבטה תאיש למכ לתבס עדנ אלס פע"א עימא אלהש
 נגיועלדי יעילב תל׳יחאגנלבס לב שי לבאתיינזימא קהתלכסה ןיאש יתאיל הזל ינלכתה חיניש תמיסה
 ד לכב השענש דאי התעמ סהיתלחנהב הז סע הז סיקללחתלמכחה ילעב .תליה ךל ראבתהש יחא ג קר|*
 דיעמ שלחהס רחאל ׳ למע סיכסמ,שלחה אבמנש יתל אלא זלכ ייבדל שלחנ אלל שלחה ןת שילש רגד
 החגשהה קל סיאיבנת יע םיישיא סייטיפ סייבדב לאה ק העדיהה תעגהמל רשפאה עבט אנמהת ינילתה ייבדכ
 'ירבמ תאיכיבל סליה דע ונידיב תכסמנה תלבקה יפכ םהיניינע לכב תיבאב הז היהש למכ׳ידחלימ סישיאבתיטיפה

 'לכעב שלחב אבמנש המ שיחכנ אלש הז שיחכיש ימל שלחנ אלד 'יאיבנה ייפסכ סיכיתכה סידחלית םירחא םישיאב)

 לנליע דנמ יעבטהש יספא םיחנ סיבטק׳ב לעתיבובס העונת עעונתמ לגלגה תליה שיחכנ אלש לתכ׳יפלסיליפה קע
 'בת דחאת האלל לכשהש לתכסתעדל לכשה קיפסי אלש יפעיא שלחב אנתנהת שרש דבד לכב השענש ילאיס הז שיחכי

 ירהס׳יגסלתה סייבדה׳יפאל סירבדהלכתלכסתעדלקיפסי^אלס סאל סתתמא לע סיבי טירבדגיסי אלס סא סינפ
 סלסב התעלנת יעסל יסלנאה לכסל ־יספא יאל תילע דיעת סלחהס התלאיבת שיחכהל יספא יא תיממה העונתה
 ליבגמ אלהס יפל יתמ לגלג להלארקל 'יתכחה קתכיה למיכסהסלתכיעיסת ססג אלה התלא עינמהש יתאנ סאש ־יב
 יפל השיגפה דב לע סא סילנלגה לכ אלהה סשגה עיני דב הז יא לע עדאל קי ית דחא סלי איקנה ךיבהל ביעה תאימ
 להעיני תמח לגלג תא סידאת לגלגעסיגפס דיילביס ישפא ךיא השיגפה דב לע אל סא םשג עיניש יל רשפא יא ססגהס
 'יבכלכה לגלג תשיגפ דבמ עעינמתה יאתבש לגלג יתיא סגפס קדב לגלג עסיגפ דבת היקמב לל האבהתיממה תעלנתה
 ה העונתה שמסה לגלג עעונתי אלל יתמה יעישתה לגלגה .תשיגפ דבמ ה־יקתב תיממה העלנת עעטתמ אלהש סיתייקה

 תימויה העונתה חריה לגלג עעלנתי ךיא)סידאת לגלגלתימבעת העונתה איהש לתלא ותשיגפב סידאת לגלגלתיחמתה
 לתסיגפת לל לידחלימלתימבע איהש בכלכ לגלגלתיחמתה העלנתה עעלנתי אלל ייחאל יעיסתה לגלגה תשיגפמ תאבה
 תמארב ףיג 'סיבכלכה לגלגת הלעתל ןיאש ידיפס לודג סכח ססב לז עב׳אר סכתה יתא הז ילבעב יללאל ׳ ו/גא



 ד רמאמ

 ג5יה לעטי סיבכלכה ילגלגש ימאי אלל ינ?יש:3י דנתגקימליה זיעלנגלה היהעש רשפא יאש ימללכ ימלייכעליאיב ^יג
 לעלנזי כ עעלכזליש דחא לגלגל שפא יא/׳יחא^מת תעלכ^׳ה ללגיאגתכש דחאש ןכ ב3יכש ית י^ייארפ למכעיתמה עינ^יה

 ש הארג לבא רנקללזיחא ביינמ דנתל הדקמבגייחאהלדמגע דגמל שגעבעחאה היהנק כ'א אלא לתגע דנמ^ילפלחעמ
 ש יפל ללכ קיפסת הז ןיאש לב החלכ י;יעד ןיא הז סגל־-לדבנ לכס אלא ^לג לניא^ייתליה העלגעה גליכמהש ימלל ל;יעדש
 ה ילתה ביה הז יאיבל למלקתב׳אב^נס לתכ דליגה דב לעל ספכ לעב אלה ןכ סא אלא סשנהעא עיגי אל לדבכה לכשהש

 ס לתכ סיפלח;ות סירליגבגייפלח;ימ5ילעט5יי3ים3יחאכ עעלכעהל ספכ לעב סשנסלסל דשפא יאש במקיפכ
 ל להלבי דחאהל חיזתל עעלכגזיהל להלבי דחאהש סיכלת יכסעלבתב דחאכ בדעתלל חיזתל עעלכ;ייש סדאל יספא יאש
 ב סיתפרןיתה ^בכזה ילעב סיבכלכהס ןיעל הארנל שפנ ילעב י^ילב סיתסג סהעלדלפיהס דלעל׳ביעתל עעלכגקהל
 3יב הבס ןיאל סלחבגשלמ אלהלגילכמלעה^יל^לאה רעסב הז יכזנס לתכ עימליה העלכ5יה סיעעלנ;ית סהש שאה דלסיב
 תמה העלנ^יה סאה דלסיב סשינה אלהה בכלכה עעלכ^יי התל ןכ סאל ׳חריה לגלגל השיגפה דב לע אלא איהה העלנ^יב
 בלכה האינ לנחנאס חייה לגלג5יא שגיפ לגיליה רקא חריה לגלגלגידחלימה העלבגלה התע עעלכגקי אלל הדבלגקיתליה
 עס הזל'חריהעדלעלנ3י סע ישקה סהל ןיאל גיימליה 3יעלנ5יל סיכשתנ םישדח ינש לא שדח עליסיסה ילעב סיבכלכה
 אלל סי/ית סיפמגילדלסיהגלליהל יספא יא דלייבה דב לע היהיסל׳ השיגפב5יימליה העלכ^יהגלמה רל^יסי דאמ קזח קפס

 כלכ ית עדיי אערדהנד יליבשכ אייתסד יליבש יל ןייהב תאס לאלתסל תגב תא הז לעל'ללכ דליבה דב לע לעעלנ^יי
 הגיעלכגלל אללעיתליה העלכ^יל ךסמכערשרשת לעב לא בנז לעב בכלכהגלליהעבס עדלי היה סאל תללכ טיבסד אבכלכ
 חדיה לגלנת הטתל יתליה לגלגהש תאנ סא אלאעתאה יבד לעגלתלענ הזגלבסס הז5יבס עדלי תית אלש בישהל חריה
 סדלק׳יכלתדקהנהעד היהש לתכגיימליה העלכזלה להעיני לכמת הטתל יתלי לגלגס בכיכל בכלכ לכל שיש ןכ תלל ךדטבנל
 י אלס ןיכעב סיימיתשהעלעלכעהגקבש זעדל קיפסי אלש לתכ הזמימא;יעדל קיפסת יסלכאה לכשה ןיאל'סמתלטב
 תה^יכיסמ לתכ סהיגילבסעעדל יסלנאה לכשה קיפסי אל סייביאה סייעבטה סירב דב יפאל'יעבטה ןליעה לע קילחי
 ייאד ןיא ןכ לעל יגיבס עדכ אלש ילכעב לגילא שיחכנל סלחבגשלתה חיננש ילאר ןיא הז רלבעבל'התל לזיבה סטינגמה
 ימא^יל לאסע סאל ׳ הז קבס לנלכסס ילבעב לכסה דבתעביילחתה ססהעעידיל סלחבגסלתה רשפאה עבט שיחכנס
 לש5יה ׳ לבעפקתעיהלאה העידיה עליה סע סייק רשפאה עבט חינהל לללהגיליבסה *;5יש ןיב ץכקל דספא ךאיהל
 חנה׳לתבעה לע ^סלנ רעל הנניאל לבעימבע איהלאה3יעידיס דחאש׳ניאס ליז סבלירה^יכס ךרד לע איה הזב הבלס^יה
 לגזיעידי )ילניא ןכ סלעהה^יילכ^י םלענ לגילמבעס לתכל לגילתבעת הריקחה לא הבס איה ךאיה גקי לנלעידית הריקחה
 ןכללדעללזנקעידיללעעדי שיקהל ןיא ןכ ל^יללזגרלאיבתל ל5ילאיכמ ןיב ןליתדלסקה ןיאשלתכל סלעההעילכגלגזימלעב

 ב לגיעידי ^יקגקס סאל ׳ יספאה עבט קלסל סא סיבי סיללטכ לכ סמי לנלבאנקנבלמה לא לנבגיאכתנה העידיל םא
 כל סיעלדיהנילנעסהב לגיעידי הכ^ישגיס סאלעילכגי לעב יעלבה רבדה עדלי לגזימהב העידי לב ןיקזיש ייילבי אלש התב
 טבה ללא לבייתעי אל לנגיעידי ןיתת לנקעידי ןיאש יחא לבא לנ;יעידי ןיתת ל;יע'דיגינבהת בייח5יי הז הכה הזב אבליכל
 ש אל סא^יעדי אלה סל בקעי יתאגק התל תא סשה^יעידי םישיחכמל חיכלת היעשי אבתנעאזה הכעטבל׳ סיללטבה
 ב סיס ראכ^ייעפלתה דבתס לד ק סללע יקלא יכ הלבקה דבתגזיעמס אל סא הייקחה דבתגיעדי אלה תא לגיגיעמס
 כ חב אלל ססג וניאש לדבנ לכס אלהש תולכ ה אלהסל סיאבתנה לכ^ילעח לי סללע יקלא אלה גקלאיבתה ביילחמ אבתכ
 נ הריקחה יפ לע עדלנה ססהגילאיבת רקעל סיבייחגיתה סייבדה לכל יחבנל ןלמדק דחא היהיש בייחגיי הזתל׳ םשגב
 אלה הנה^יילכע לעב י3ילב לעליה סעל׳ סייתסגה סיאבתכה^ילע אלה לי זיאה 5ילבק ארלב אלה לדבנ לכש ל5יליה סעל
 דבת אלל׳ ךעיי אל יכ חכ׳ליסחל לגזילאל דבת הז ןיאל־ קיאה^ילבק אילב ליתאבגזיילכ^יילעב סזס יתשגה סללעה^לע
 ה ןת ימשגה יבדה אבמיס רשפא ךיא לנעידלי סשת^עידי שיחכמל^ילמדקב ןימאמה הפיא ןכ סאל׳ עגיי אל יכילנס
 אמ שיה אבמה ילנס אלה לדבנה לכשה ןמ יימחה יבדה אבמהסגיתלהל לל שי לחיכ לעש הנייסמ י^ילבה לדבנה לכסה
 לעכ סללענקילכגי לעב ינזילב לחכש אבמנמ אבמיס רשפא ךיא ןכ סגל׳ הזל הבס זיגיל ישלגאה לכשל יספא יאש ןיאמ
 לכעבס עדי אלהל3יילכ;יג־ילעב י;ילב איהש דבמגקי *5יעידיב יללע יכדה הזס3רלדלהל ינל שי לנחיכ לע ןכ סאל^ילכ^י
 ל ל ססה5יעדי קללסמ הזהעלעטהס רמאנש ילאר ןכ סג ןכל׳ לנ;יעידי דבמ הז רעשל לכלכ אל לנחנאס יפ לע ^א הז
 לכסמי גיילכ;י לעב ה^יליהל סדאהגזיעדיל סדאה5יעדיל ססה 5יעדי םימדמ םחליהל אלה המ יכיד הי^יסנ ליילל
 ;ןיק^רס רשפא יאש המב העידיה >ויקנח אלסל םיעלדיה גקלנתסהב העידיה הכללפ^יס לד לכרמאס סיללטבההלא הילא
 הל לכללי ;יילכ/י;ילעב יןילב :ךקליהלגיי לגיעילי ^^א לנעעדיב הז רעשנש המ יפל^יילכעי לעב יגללבה אנ הל העידי לב

 ןיאש המב ^יקהל



 ג רמאמ

 '3לגלב3זיל ךיח ןיא ייסש אלה הזלל־עי לקחב רנס חז בייחיש י^ילבמ א5מנ לניאש המצ <)יקגקלתלכע לל ןיאש המב
 ישה לנעדיש רשפא יא שפאה יקלח ינשמ דחא חייכמל שפלש ינאש המ מללכ רלבגיי יטפשמ יקלאמ סיימלא ס^אש המ

 ןזעידי עליהלל לגינלבגקל *יקח ןיא ישה לבא 5יבה העידיל ךשמנ אלה ללטיבה הזש ןכ לניא ־ישפאת עבט לטבי ק סאש
 רה ךיד להז אלה ךיא לקלמנזע עדנ אלש למכ איה ךיא לגלעידיגילכיא עדנ אל לנחנאל רשפאה עבט המע לטבי אל3יבב
 עידיל ל5יעידי קב שיקהל ןיא ן׳כ ינגחלמנעל לגילמנע ןיב שיקהל ןיאש למנש לז ביה מאל׳ סשה 3יעדיכ לז סבמיה
 דיה לע לנב העדיה סש׳ל^יש מלל לז ביהגינללכ ןיאל ׳ רלמגה סשה הלגישכ לנבל עי לב מאנ העידיה סשש לנ^יעידיל
 גללאינמת שש למכס אלה ךכ ןינעה דלאיכ לבא הלילח שה /?ןל^רש ןינעדלזגיש למכ׳ ךפהב לאניללנסהלעעי לבל העידיה
 אל הז לכ סע /)?לחה^יילכ^י יגיללזעלאיבמל ^לחעמגיי לגי^יבמגלמה טעש קפס ןיאל סשיה ^לעשב לנילעל לילע ימאי
 ^נש למכ3רחא סנחאדלה הנה דרעהתעלילש אלהלעילללשה הארלהה דנמש דיעהה לע דחאבלגקלאינמה לע דחאב הילי
 נקלילש לע הדלילנב תאיבמה ןכ רדעההגללילש לע^זילאינמה סש היליעיןכש למכש בה מאמהמ טכ רפבדאבגינש
 'לאיבמלל^ילאינמ ןיב שקה ןיא יכ ילמג ^י5ישב לנילעללילעעלאיבמה סשמא^ייבליחה סשה חאדלהדנמלבאידעהה
 דבה הזמל הז לע היני כג לנב ןכעללבסה ידעה לע הילמ גיי לבש למכ לנילעל לילע דמאנה העידיה טש ןכל ללכ לגקללז

 טש הילישעיבליחה האילהת דנמ לבא׳רלמג '*ןלגישב אלל ילחיאל המידקב לנילעל לילע ימאי^לללשה האילהה דנ אלהש
 זי זילעקנזימלענ לגיעידי ןכ סלעהתעילכע טלענ^עי לעימנעש למכל ילליג ^יגקשב לנבלגיי לבימאי אלה הנה העידיה

 יל לידבד לע סינויחאה לקפסשעלקפסה טהילעמ לקללסי ןפלאת הז לע העידיב הילמה ביה ירבד לנבלישכל ׳ סלעהה
 עבט לטבנקיש עילבמל ילנשעי לב בייח^ייש יגללבמ סללעב השענה לכב ^יק;יגילב ה^ליהל סשהגיעדיש לנידיב הלעיל
 א גיכסמב לזי להלדאבש ך־־חה אלהל׳ הז רבדב יחריבש ןלכנ ד^ימה אלה ךידה הזי ללגזיילכ^ ןיאש המב -^יקעל רשפאה
 בנקפקמ סשהעעידיש הרמ ילפנ לכה סדמאבש הנלגזינ5ילשדתל דפנ לכה מא הילע קללח ןיאש 3רימ5יס הגשמבגייבא
 ד6שנ רספאה עבטש ליליתנלענ עלשייהל סרמאבו׳גחמדלק העידי ילבמ ה־יקמב לפלנרבד ןיאל סללעב השענה לכב
 יל הז רבד גקלרשפא רעשלעקפסמ לנ^עידי ןיאש פע א אלהה שלדדב תמאה להזל לתלאתילטבמ טשתגלעידי ןיאל סייק

 :לנדלנק יפל טשהתיעידיב הז קיפסיל
 ל אנמנש המ יפלגזיכדעמה תאילהב טישכאהגללעדש דמאנל׳עכדעמתנזיאדלהב רבדנש ילאדל ד קר5
 ב טילעלפ טיבכלכהל סיימימשה׳טימרגהש מנאה 1!ןלסלליפה3יעד אלה דחאה׳ טינש טינלמדקל

 תמ תילנכה ינימ סתלא טיניכמל םתלא טיביכדמלתתלסיה טיעינמגקלפלחתמה סהיגילעלנתיב טהשבלפסה טללעב
 סתנקל אל טענקל המכזיה לבקל סינכלמ סדא ינבתנקלמישיש הזמ ךשלייש דעתיליעבטהתילרלנת לבקל^ילפלחתימ
 לפשה טללעב סיבכלכל שיש הלשממה לא האילתה ןמ ןיללה הזל׳ אל ט^ינקג ייאלכנה יהלאה עפשה ללבקיש לא סינכלמ *
 רשפא יא סימה דלסי דיבגיל לתילא ר-יקד חלחלי חייהל יילאה טמתי שמשה האינ לנחכאש רתא התלא שיחכהל רשפא יא
 לבקל רמלחה לניכיש דע טלחה עפל רלקת סעפל שבליה סעפלתלחלה טעפ לייבגי טהיתלעלנתב טהס׳ליאנש י^ילבמ
 רשלעב לא ינלעב למכ סהבעליכיאל אלבמ ןיאש טיייזיא סידכדבתיחא הארלה סיבכיכל היהיש לבא׳תלפלחתמעמלב
 קחרה בזכ יבדל אלש אלהש הזהתיכה מא׳ןלדסח לעב לא הלעמ לעב היהי סא לא תלבד לאתחא השא סדא אשי טא לא
 ׳ סהימתל האנשהל הבהאהל ־ישלעהל ינלעכ יסהב לפלנ לניאש המ לע טיבכלכה לרליש תעדה לע הלעיש םדאמ דאמ

 כהתיזנכלילע סיאב סה סדאהלע םיאבה טידבדהלכשמלאש טיבכלכב סיז/זחה סיתשירבלהתיעד אלה בהתיעדהל
 תלבד טינש סא ליניינע יטיפ לכב לל היקיש המ םדאל דיגי טיבנלכב הזלחהשב שלחה ןמ הזל היאר לאיביל סיבכיכה
 דה לכש היאר לזל הזב אנליכל דיללי סינב המכל אשי םישנ המכל ךתלי חילני המבל ־יישע לא ינע היהי סאל סדאה היחי

 טשה תעידי ייקתת סזה ךרדה לעש לרמאיל סתידזגמ טלמהל רשפא יאשל טיככלכה תיזנב טדאה לע טיאב סירבדה
 סאגללעדה ללא יתש דלא ןודל שד׳ לארשיל לזמ שיל טיכחמ לזמ רישעמ לזמ מלאהלזרמתינקתיעד הזל• ילנש טלש ילב
 לעפב לעלפב אנמיש ביילחמ אלהש לעלפה לא חכה ןמ לתיללז אינליש רבד לכב יאלבמ אלהש יחאש ןלשאיהגיעדה לע
 כ סא תליכיא ילעב טניא טיבבלכהש ןכ טג ־יאלבמ אלהל׳ עבטה יחאש המב ראבתנש למכ תכב לעפתמל אנמיש המ
 לפל אנלייס ילאר לנימאש איהה הלמקההש מאנ חיכהבש אלא לתילא חלחלי חייהל רילאה 1:לישה םמחיש ישפא ךיא ןכ

 הז בדחי אל לכש לעב אלה לעלפהסכ לבא עבטב לעפכ־הז היהי םנמא הנה חכב לעפעמל אנמיש המ לעפב לעלפל
 תלכשמ קפג 4עב טייח םילגלגהש יחאל׳ לב



 'ג רמאמ

 ימה ד5סי סעפ) שאה דלסי םעפ ל־ייכגי הז^)סלנא אבמכ מיאש המייפא ילפסה׳יאצמנב ןלעפיש שפא יככ 5ילכפמ
 'ימה דוסי חייהל להריבגיל שאה דוסי עיני ססג וניאש פע א לבובינש שמשל'בתנש למכש זיאה׳לסי׳עפל יילאה 'לסי עפל
 רנל עדמ י^קלב שחי לא יתסנ ןינעל הזו'סעפ ס;ילא לריבגיו 'לדוסיה ראש לעיני סהינלבינש יבכמה ראשב׳מול שי ןכ
 'יאש פע'ח סייבדה יאשלעללכסהל מכחה לע לא ישלעה לע לא ינועה לע לילישעוארלהה ראשב לי הזה ךידה לע ן׳כל

 לעפי דמלמהש למכ לבקמב המ הנכהה אנמה יאנזיבל'ונל עדונ י;ולב סחי לא ןינעל םלכא סיאבמנ םהה םיניינעה
 כב הזוחה דבדעעגהלע דיעמ שלחהש דחאש דלעל ׳ קלמ י;ילבה לעמ ךמלי ןכומה לעגזילעלמה עיגי דימלגיב דלמלה
 לכב םיזוחה םימס ייבלה ;יעד אלהל ינשהעעדה לע :כג [ינעי-םלשב שלחה שיחכהל יספא יא םישנאה לא םיבכוכב
 יס ביילחמ לחליה טערכהל שלחה ןמ לעילאממ ראב;יהס רשפאה עבט םיקלסמ םהש הנלשאי'הביה ןודל שי סיבכלכב
 סימלאעל רלסל הלט 3ידלכ סיבכלכה לגלגב שיש לימאי םהש סהי5יללח5יה דחא ןלדל שי3רינפ׳'מאמה הזמ׳א 'סב אבמיש
 'יהה הילבה סלשנקלהלע5י;יס ידכבכלכלבכלכח םיוק סגיבפחמב סימשלר םהל'ךכל ךכ לע !ילילמ גילילכהמ סעיליזל
 ס למכ׳גייחא הילב סלסעלעיגגקשידכ יחא ןינעב םידחא םילק למשריאל המלל׳גחלילב חמ הז ךיד לעלמשריסדע
 עדלי ךאיה עדאו ז1יי ימל דבלב סיבכלכ׳ב לבש לימאיל ןטק בלכעדלב איהגקלימלרדה !ילרלבהמגזייססה הילבהש׳מאס
 י אל לנחנאספעא םהה !ילרלנזה וגישה לנממ ד^רליהריביהימלשליהש םינומדקהש לרמאי-סהל׳ םהה םיבכוכה בב הז
 ימ לכ אלהו םינומדקהמ ינזילי םישחלמהגקגשהב םויה םיסנאה די יבק^ישגיעדה לע הלעי ךיאש לבה הזל'סקלאגישנ
 ר?לי 'יקזח סה סהןזילמגיה לכס ילעב םניאש זי׳בה הארנש למכ ר^ליי סחלמהגישיל לי^ילסגרה לקזחגיי ללכש די רבק!יס
 מב סיס לעדלנ ךיאו םמיסה המב עדאל ןעי ימ םינומדקל יגסלהס׳מלא סהם^ילילב ח׳מ ן^ילאב סג׳ םדאהגילסגרתמ
 רה םינפב הלעי ןכל׳ ערל ליעלבסחמ לכס םדא דלשמ םיישילשה םינפב הלעיש לדמאיס דע ךכל ךכ!ירלב ללפ לזמב
 הניפסב סנכהל ל3יעדב םדאלנממ סיישלשה םינפב הלעי ןכל׳עסחנמ ושארל לזיבמ ריזחעילב ןטיסמ סינלסאדה
 'יהל רנ הדיב הל:>3יב!ורלב הלותבמ םינלסארה םינפב הלעת ןכל׳תעכטה לנממתלסעל ׳י)סכנ בהז איבהל םיבתכלל
 ת״אל ׳ ךכ לע דיעהל סוחל רשפא יאש רחא עדלנ ךאיה לב אבליכ לכל הז היבא תיכלתכלל הבליל םיסדהה ןיב תכללה

 לת ססקהתמכח לכס המדמה חכה תגסה לעתמטב סה תאזה המכחה תללחתה ןכ סא םסקה ךידב הז םהל עדלנס
 לי המבל םללח םללח לא המדי לא רשפא המודמ לכש בשלחו המדמה חכב לבלמ עגתשמל אבנתמל הז המדיל לב היולת
 טבמ אלה חכנה טבמש למכ הז לבא הז םסחיל םהיטבמל סיבכלכה יבבממ׳מאיש המ סג׳סדאה לכסל הזתתמא עדוי
 אהל סיאבלסה ךרדמש למכתללעת פק איהש קחימה תילכת זא סיבכלכק יבש ןיב תליהל הזל םעט לבתיל הרלמג הביא
 א המל הז םמעט יפלו׳ הביא יבח אלה יעיבר טבמס׳מאי הזלו׳ םיכפהב קחימהתילכתכ הזמ הז םתויהל סיבילאהל
 תולזמל סיס לימאיס המל־יעיבר טבממ קוחר דתלי קחימב אוהש רחא הילמג הבהא ינבמ אלהש ישילש טבמב לימאי
 הלא לכ׳ללעמ׳ב אלהש יעיבר טבמב הז תא הז יטיבמהמ דתוי׳לתואה׳ללעמ׳כק אלהש ישילש טבמב הזתא הז 'יטיבמה
 מה ילעב ליתאי ןכ הנה ןליסנב הז תמאתנש לימאי סאל ׳ בייה לעב סתלאהדליאלתלחנהלתלמכסהלתלאלכנ ייבד
 לכל ביר לכ םהיפ לע 'יסנאהתבק לעידלי ילמג הרקמבש םיסנאה ןיבתלגהלנהתללרלגה ינימ יאש לא ייללחהתללימה

 זליסנבתמאתנ ןכש לימאיל דגלמה ןיבעה לע תימבע האילה םלש ןההתלילבב היהיש יתלבמ םישנאה ןיב הרקיש עגנ
 ^ללח ןיאל ךפהה לע הדלי שאר לפסל החלבה לע הילת הנושארתאבלי שאר אלסנתליהבס ללחה לדיג לעב ימאיס למכ
 שתליוכהראסב ןכל הטתלתיחאבל הלעמל תחנומ איה ןהמתחאבסתחאהדלקנתחנהבאלאתלילבהללאיתש ןיב
 סמ םיסנא שיש לא ^תכב תידיתע םידיגמה םישנאב ילמג הךלמב אלא למבעב יתמא ןינע לל ןיאש רבד אלה הז לכס
 הדונ סא ףאל ׳ לתבע לכסל םסל ללפתהל דלד ךרניהש דעתנגלה הבעתניתנ לע לגוסמ היהש לפלתיחאכ הזב ילגלסמ
 מ לא בער לא יבד הרקישכ ירהשתליחיכה ןהיתלחנה ןיאש ימלל סיחרכלמ סה הנה סהיתלחנהל סהתילחתה לכ םהל
 דחאל דחא לכ דללמהתעכ הרזגש תיטרפהתכדעמהתאילה לטבת המלו׳ םתע ילב הישנא לתלמי תחא ריעב המחלמ
 ןכ לעל ׳ טיפה תאילה לטבת ללכהתאילהס הזב לימאי םהל לדללמ יפכ דחאל דחא לכל םיפלחתמ םייח לע הישנאמ
 ןיאש םהירבד יפל ףא יאבתי ןכ סאל׳הנמת טיפל טרפ לכתאילה הנידמה לע יזגנה רבדה לא בערהתאילה לטבת
 לטביש ילארס םהירבד יפל םהל יאשנ ןידעל םינפת לטבתש רשפא רבכ יכתיחיכהתיט־יפהתכרעמהתארלהתיזג
 הריחבה ך רדב סילהה'ירבדב לרמאי המ לבא סהימלדל הפגמהו בעיכ עבטה ךידב סילהה םירבדב טיפהתא ללכה
 המת יתלי לא יסנא 'ק הב לסנכיללמבעתעלמ הניפס השעיש דחא סיאכתיטרפה הייחבה ךרדב לא התחלתכתללמה

 םיסנאה ייח לרבקתי החלל הניפסה עבטתל הניפסב סלכ לסנכיל הלס סלכ ץק היה אלש קפס ןיא©



 ג רמאמ

 3 לע טיבכלכהגילאדןה ללונב^יי תמלל סיב לעניעס עבטניש העפסה לעב לע סיבכלכתעדזנע/ידלהב סהה סישנל^ה
 ^ייאדלהש חיכלהל שי ןאכמש אלה י^מאתגיעדהש אלא׳ הניפסה לעב לע סעאילתמ ךקלי הניפסב׳יסנכנה סיסנאה לכ

 א ־יבכ טוקמ לכמ םיסנאה לע סינינגטבאה טפשמ יפכ5רמייק3ימ ס^יבק האינס פע אסל^ימיחרכה ןניא סיככלכה
 לאיסיל לזמ ןיא^יבס^לכשמב לזיאש למכ הלבמ לאגזילכזהז יאגלכסב לא הריחבה^בסב סא סיבי ינפמ ללטביס יספא
 דאיס לכ לע תלבגה ללכה אלהס יחי לאה ןלביב ןכס לכל תבלטל ללזמ תנגלסיגילכזל תלפנלל הקדב ידי לעס סס לז יסיפל
 סליק יעס ידכ הילכיה 3ינ:מנב הנלמה תגייה לזל׳ דבלב ללבאגיעדלנ הבסל לנלביב ליהיס דב יאמגילאילהה לכ ללטביס
 ב5יכ ןכל ׳ המהמ סרגה למחי טלג־חע לא סימסה^ילעלאמל איבנה מאס למכגזיכיעמה^חאילהמ סדאהלבני תי^ללבמ
 ס ינימשה ךידב סס ימא )ימטיפתגזילאילהת סילטבמ סהס סילללכה סייבדה הנמסבגילדללמה יפסב לז ע ב חרק
 ס בבסי סשה^יללילע לנכ/יכ ללש ססב תטלבהש כג סס רמאל׳גייטדפת האילהה לטבן> המכחה ספנהעריקכ דבמס
 מ ילנס לא ססה דנסס מאס לזיגיעדל סיכסמ אלהל׳ לנבגיכש למכ יאלבמ הזל׳ תללמב לל סיס קזנ לכמ לליבהל^זילבס
 עבק מא הז יבד לעל׳דיללמ סהיבא דיללמ לניא סיבא לימא ןכל סדא לס לניד יזג ןילטבמ הקעב לא הקדב לא הסעמ
 ליאה ןענ ןכ יחאל תללע לינפל לעללעהל ססה תלבגיהיס לילע הילמ היהל סידאמ קלחמ היהש יפל קחביס םימכחה
 עמה עאילהמ היעלבמל הילעה ידמלש ליבהלעלבס יסה בבסי הזב אבליכל איהה תאילהה ןמ לבניס ידכ יפלכל ליעחע
 סאל סכיללעמל סכיכיד לביטה הימיי׳ליא העיה סכידמ בלסל סעהעא סיייהזמ סיאיבנה אבמע ןכלעל׳עכיעמה
 יבכש למכ קכיעמהעאדלה לטבל סשה לאעמשהתלעלבמה עבטש ןיעדלי סעליהל הזל הזה סלקמב סכעא תנכסאל
 הזל ׳ הניפסה לא הפגמה לא המחלמה ןינעמ לניאיבש למכ סינינגטביאהעעדל עליחאעלכסמ איהה האילהה לטבעי

 *יעכדעמה עאילה ןינעמ יאבל לניביס תמ
 הקללחמ סהב ןינעה טלמי אל לישלנאתעלללעפהש מאנל ה־ייחבב לבדה הז לא ךיסמנס ילארל '♦ד קר^
 כהה ןמעלבילעמ ןלכ לא ה־דמג הייחב עליייחב ןלכ לא ילמג חיכהעלחיכלמ סלכ לדייס סא
 אלה סיבכלכב סיחחה סימס ייבלהעעדל אלהש למכ ילמג חיכה עלחיכלמ ןעבק לא סלכ ליהיסכל הדיחכהל חיכהה
 טדפבל ללכב תילעה ישיסלכ ליקעיל שלחה ןמ לעלאיבמ יאבעהס יספאה עבט לטבי הזבס יפל ללטבה יאלבמעעד
 יחאס דנש סלס ילב עמאב ססהעעידי סייקעע ךידה הז לעש סבסח אלה הזל סאיבהס קמס דלעל׳ הז לכ סדקש למכ
 קפס ילבעיעמא יעעידי היהק הנה אלתת יזגכה עללז היהיש יספא יאלעכיעמתעאפמ םדאה לע יזבנה ססה עדיש

 עיעמא תיהע אלל העיהס הממענעסמ לעעידי העיה ביעמתעאפמ יזגנה ךפהעלאיבמה לא אביס יספא היה סאש
 ש הניא לעלפה לא אביס סדלק יבדב העידיהש קפס קאס ילנסה ןמ לטלמנ אל ןידע ךידה הזב הנהל׳ דחא ןפלא לע
 עי לעעידיב ילנסה ללפיס בסחי יבכ לנעעידיל לקעידי ןיב סיקהל לנאב סאל׳ לעלפה ל א אביס יבדב העידיה לא הלס
 הלעמל לנבעכס למכ דב סלסב לנעעידיל לעעידי ןיב שיקהל קאס אלהעמאהס אלא׳ לנעעידיב ללפ*ש למכ דבה הזמ
 ש סללאל' סינפ סלסב למליק יספא יא הזהעעדהש יזאלבמ אלה הז ילבעבלעבבזעמת יחא ללכ תנעסע אל לעעידיש
 למכל יספאה עבטילזגישלמכ ןלכבליעלמעללדעסתההיהיסל הילמג הייחבעניייחבעלישלנאהעלללעפה לכליהיש
 גיסהל סדאה לדעסיס הביהעלללעפ שלחב סיאלי לנחנאש יחא ןכ סג ללטבה יאלבמעעד אלה ^לסלליפהעעד אלהש

 ןההעלנכההש אלא אלהתעילכעה עיגי אלש יד אלל אלהה עילכעהגיסהל הנסעעס יספאש עלנכהת לכ השער המ יבד
 ל לבסחל סהל םלחשעלמללחה םהילעמ לטבל ללדזיסהס ^סלי יחאב הז האינש למכ׳ ךפהה קענה לא עלבס ליהי תסעס
 עסהה ןעלאל׳ ללכ םהילע ללסמל יל יספא היהי אלש ןפלאב סללע דבעל יקלא ליכמיסב יכפה לסעיסב סעלא לטבל
 גיליהבעלכלמה גיסהל לדעסהס תינדא ןכל׳ סהילע הלסממהעעגהלעלכס ליה הנה יזגנהלטבל לסעסעלילדעסתה
 עמססכ דלד סעכש לגמיסי אלש הבס אלה למבעכעילדעסהה לזילאל לילא ס׳עמסנללעלא׳יבהלא ךלמה ידבעל םירשה
 ה גישהס ללאס האילי אלה ללכעללדעסהעללזב תמ בלט סדאל עיגי הביה םימעפ ןכל׳ לייחב לנב המלשעא ךילמהל

 הילמג הייחבעליייחבעליסלנאהעלללעפה לכ ןיאש תיליס הממ הז לכל ללכ הזב לל סדק־שעללדעסהעללזבעלכלמה
 עפ ןאכב היהי אל ןכ סאש יספא יא הייחבהל חיכהת ןמעלבילעמ עליסלנאה לילללעפה לכ לי:יס ןכ סג ימאיסל

 חיכההדב ןהב ןיאסעלללעפה ןה ןהילע תניגילא דאה חבישיס׳לללעפהס ןהילע תניגי לא םדאה חבלס׳ס ילאר יליעפ
 עלעי ןהסאהנלניסאלל׳עלבלטסה סא סדאתחבלסיסילארהיהאלה־ריחבהלחיכהה ןמעלבילעמליה סאל *ללכ
 מלע חבלסיס יבד אלל עי אלה סא טלחהב לילע םדאה תנלגיס לעפ ןאכב היה אלו יכד לכב לפלנ לב׳ללבנגיהה היהל
 חרכהה ןמעלבילעמ ןלכ אלל תייחבב ןלכ אלל חיכתבעלישלנאהעללעפה לכ ליהיס יספא יאס יחאל ׳ ביט אלה סא
 דאבנס דאיל'הייחבהל חיכהה ןח מייעמ ןעבקחל*לחיכלמ ןעבקמלעמייחב ןעבקמ ליייס אלא יאסנ אל הריחבהו
 הילמגהייתבעליייתבהעלללעפה סליא טאנו *•על־סלנאה;^לליעפב ל^א םיניממ ןימל ןימלכזעע

 ןהל ןהב ילמס ישפאה עבטש ןעלא ןה הנה



 'ד רמאמ

 )ימג^תל תיהזא^־י ללפמללה^ילללעפבל הניגילא םדאה חבלסי זהילעסלעללדגישההלעלבידחה ןהבללפיס הנה ןהל קכ
 ;ילללפפה סללאל ׳ ללכ יחא ענלמ אלל קיעמ סש ןיאל לילא לללה 5ילללעפה5ילח3יהש ־יחאל שנלעהל רכשה לבלקי ןהילעל

 ל ןיא םירבדה ללאל׳ אביש למכ סשהגקחגשה דנמ סאל^יכיעמה^יאפמ סא^יליזגנה הנה ןה ילמג חרכהעלתיכלמה
 ט ליתיש ןה לגלייחבל לללה סייבדה לחנלהאלשיפל לטבל אלש ןהבעללד^ישההלבא׳ללכ ןהילע^יללכי ישלנאהחכל
 ט לנממ ענמי םימעפ ליתכא לא לא לל םדק י־ימל הנה הריטה לטבל עללכי הריחבל שי סא ^אש הזל׳גייעי לא^ילבלט
 ל5יללך5ישה5יללזב המ בלט לילא עיגי ליגילכא לא לא לל סדק5ילכזל לא׳מילבי־יחל ל^ללדגישה דנמ עיגיש ילאר היה המ בלט
 ממ אלהה בלטה קלסל סריג אטח םש היהי אלשב^יכדעמה דנמנגיגמ ערה לא איהה בלטההיהיש ןכ סג ־ישפאל'ללכ

 י אלש ןפלאב אלהה בלטה םדאה לא עיגילג־סדעמהמ ־יטנה אלהה ערה לנממ קלסל קיפסמ^ילכז לל היהי אלש לא לנממ
 הניפסב שנכיל הבלר היהש ימ לא אלהה ךרדבגיכלמ ענמנל ןבאכ ולגר ^^ל ךרדב ךליל הנלר אלהש ימכ׳ ללכ לב יעשי
 סיב העבט הניפסה ןכל סלנרהל אלהה ךידב סיכללהה לע םיטסל ללפנל איהה הניפסב סנכילמ ענמנל יללח לילע ץפקל
 לל לינהל לל בלטל היה איהה הניפסב סנכיל לא אלהה ךרדבעכלל ללצ ל^רללד^ישה לדיב הלעי אלש המש ראלבמ רבדה נ
 יכ ה ךדלא קלספ לע אילפמה רפ הדנ סמב לזא הזב אנליכל׳ לל סלק ;ילכז הז יאל הניפסה ןמ לא םיטסילה ןת לגיערמ
 ט םימיל י^דגמי ^רחמ ליח;יה ללגרב קלק לל בסי דחא תילחסל לאניש םדא ינב ינשב רבדמ בל^כה תתבגל יב 5יפנא
 געלאלפנהסלע יגיכד יאמ יזעלא יאד לנייהל'ינמחנ;יל ךפא בושי לראנ ךכל חבסמל הדלמליחגיה םיב לקעפס העבט

 השעיס ^יללזמ לב רעשמ היה אל עד םדאל עיני למנעב ךרדה הזבל׳׳יגו לסנב ריכמ לניא סנה לעב יפא לדבלעלללדג
 הריחבעללזמ הרטה דנמ עיגמ לב אנליכל אלהה עיה לא בלטקש ראלבת אלתל אלההעדה ןהמ ךשליישגזילילאימליעפ
 ערליש ימלא ןימטמ אנמיל דוסי רלפחיש ימכ ןה הנה הריתבהל הרזגה ןת לי חרכהה ןתנ״לברלעתקגדלללעפהל׳ללכ
 ןומטמ אנומ היה אל האלבןיה3יעידזב לא אלהה דלסיהגקריפחב לד^שמ היה אל סאש -יאלבמ אלהש הב חילניל האלב^
 לגיללד^ישהב המ בלט םדאה לא עיגי םימעפלל הייחבהלחיכהה ןמגילברלעת ללאש ראלבת אלהלהאלב^לב חילנמ אלנ
 היה אלש יפלל׳ לודג חליר טעלמ ןמזב הב תילדמ תיהש הטח^ילנקל לדעשמ אלהש ותכ ללדג בלטעגסה לנתמ ענליי
 חקיל לל תיהש םימדב םאנק םיאנ םידגב הטחה^ימקל לגלהלב ישה לל ןימזת אלהה ללדנה חלידה לתכל ילאר אלהה שיאה
 ןימזה טעלמ יבד אלא םיטחכ זייתמ היה אלש יפלש ךפהה לא׳ טעלמ יבד םהב חילרה לא םולכ םתב חילרה אלל הטחק
 בלרל ׳ דשפהת לא חלירה ןמ לילע םירזגנה םירבדה לא לל םימדלקת^דליכזה יפכ לליג חליר םהב חילרי םידגב םשה לל
 הריזגה ןמגזילברלעמ מינכ ךרדה הז לעגללאב שנלע*דל רכשה ךידב םדאה לע םשהגלחגשהמגיואבה םדאתגללללעפ
 דנ לע ןהש ןהמ שיל חיכהה דנ לע ןהס^יללועפת ןמ שיש םישנאהמ םלענ רבדה גיליתלל׳ הריחבהמל חיכהה איהש
 ם^ינק לאביש דע םדא יכב יניינעב תכלבמהל ללבלבה ללפי הדיחכהל חרכהה ןמגילברלעמ ןהמ שיל הרלמגה הריחבה
 םיכשלח ס)יליתל עלנקחשנה םהינקלללעפ לכ לע ללננעיל ללכ הריחבב אלל חדכהבל הרזגב םה םתי^לער לכש בושחל
 'ישנאה ללכב^יאזה הכלבמה ןיאל׳גקוכגהל חבשה ללפיגילללעפה לכ לעשל הייחבב לכהש לבשחי ם^נקל׳ הרזגב לכהש
 ימ שיל חרכהה דנ לעל הריזגב ןה ליגילערל סדאהגללבלט לכש דלזגיש ימ ןהמ שיש ןכ סג ןליעה ישנא ללכב לכא דבלב
 ה עלבלט לכש היה בליאעעדש המדיל׳ הריחבהל חרכהה ןתעלבדלעמגילללעפהש מאש ימ שיל׳ תריחבב לכהש רלזניש
 מאל ןלסאדה להנעמב זפילא לילע םפ3י ןכ לעל למוי ללקמ היה הז מעבל תכרעמה תאפמ הרזגב םתי תיעיל טדאה
 זג דנמ קידנ קידנה היהיש מאנש רשפא יאל הרזגב ןכ םג עשיהל קידנת היה היזגכ תלעיהלתלבלטה לכ ליה סאש לל
 י לא ססהתיזג דנמ קדנ אלה םדאה סאה מללכ׳ יבג רהטי לתשלעמ לא קדני הללאמ שלנאה לל׳מאש לחזל־ םשתתרזג
 'ליק דנ םהב םישי אל לידבעל ליכאלמב׳יפאל מללכ לגל ןימאי אל מדסעב ןהל הז רשפא ךאיהל להשלעתיזג דנמ רזטי
 דנ םהב םישיש ילאר ןיאש םתמ לבכדלהסתמוסיהעבטדנמ דימת םינתשמ םהש ימוח יתב ינכלש לנתשי אלש
 לא קדנהש רחאל'לתייחב דנמ עשיה ןמ לא קידנת ןמ תלנתשהל לכלי אלש עשי לא קידנ חרכהב םדאהתליהל סליק
 ב אלה לכהש בשלח התאש למכ אלל הריחבלתלכשמנתלעי לאתלכוט ןאכב ליתיש חיכתב הנה םדאתתייחבב עשרה
 אה לע תלאכ תלעי ןאכב שישתלילהל האנקתייית התלפל סעכגרהי לילאל יכ הזל זפילא ךישמת הז ילבעכל• תריזגב
 תוכשמנ תוערל תליריחבתלליעפ ןאכב שיש דחאל'האנקה לאל סעכה לאתלכשמנהתלערה למכ לתריחב דנמ םדאה

 לירבד ^יסב מא הזלל סנלעה דנ לע תלאב ןהש לתריחב דנמ אלש םדאה לעתלאבהתוערהש חרכהב אלה הנה ןהילא
 ליתלסלטל סדאהתלער לכש ןויעה ישנאמ םיקידנתתעד להזל וגל שבחד ביאכי אלה יכ'ינל הללא לנחיכת שלנא ידשא הנה

 אנמת הזל)׳ במאתעד ךפתנדפילאתעדכ דכשתנ סנלעה ךנ לע םה



 ד רמ>^מ

 6 אדמח ינד ה/ימ עברא היל לע\ךמ אגגה בי ורמא שנועה דנ לע אוה םדאה לע אבה ער לכש דימע מוא לזר אנמע
 יקדב אניד אלבעלמ דיבעד אוה ךידב שדוק דישח ימו ל״א וכיניעב אנדישח ימ ל״א הילימב ימ ןייעל ןנבר היל ירמא
 טלוע לש וכרדכ וא ולזמ עורל היה ץמוח ןייה עושעהש בשוח היה אנוה בי הכה׳ היסיראל אעסיבש ביהי אלד וחכשא)
 ׳וישעמ יטרע לכב חגשומ היהיש יואר ןהומכ שיאש שנועה דנמ אלא הז היהיש ישפא יאש לעביסי ינבו וייימלע ול מאו
 ה סהו היקמה דנ לע היה הז הנה אטוח היה אלש יחאל׳ אטלח היהש ודשחל סהל דאי היה אלש סהל בישה אנלה ברן
 ס יטפשמב סומ לליטישמ ועוא דושחל דאר היה ד^ילי יכ רכשהל שנועה דנ לע םשהמ אב לכהש סעיבס יפלש לבישה

 ןכל׳ שנועה קלוס אטחה קלעסנשכל ןייה ןינעב לל סרק טח לע שנועה דנ לע הז היהש ןינעה הלגענ דכד ךוסל ססה
 למכ אוהעמאהל׳ הזעללז לא אל שנועה דנ לע סדאה לע סיאבה סייבדה לכ סיסחימ לזיל סיביעומוקמב אנמע
 הריחבהו חיכהה ןמ 'יביועמ ייבד שיל הריחבה לא לסחליש יואר׳ירבד סיל סנלעה לא וסחויש יואר׳ידבד שיש לנרמאס
 קלחה ןמ היאר וחקלו ןינעה הז 'ינייעמה ושיגדה אלש רלבעבו׳ יחאה לע סהמ דחאה קלחה ןמ היאיעחקל ילאר ןיאל
 פאה עבט שיחכהל חיכהתל היזגה דנל הטנס ימ שיש׳ סדיב סרח ולעהו סירידא סימב לללנ םיקלחה ראש לע דחאה
 סיאנמנ םיקלחה גש לנבעכש ומכ אלאעמאה ןיאל׳ םשהעעידי שיחכהל היומגה הריחבח דנל הטנס ימ סיל׳ יספאה
 דחאה קלחה ןמ טופשל אבי ךכ ךועמו׳ יחאה לע דחאה קלחה ןיב ןיחבהל םדאה דיב ןיאש אלאעיסונאהעולועפב

 : )ישעמו ססה יטפשמ לע רגע ארקל דחאה לע
 ׳ עולועפה לכב יאלכמ הזועליסונאה קולועפה קי יבד ללב יתיכהו ליעלמ עולדעסההלעלנירחה '1 קרפ
 מל ענומ םלש ןיאמ הילמגה הריחבל עוחנומ ןהש יתאש ןהב יומס רשפאה עבטשעולועפב םא
 במ ןהב עולדעסהה הייתבהל חיכהה ןמ לכילעמ ןהסעולועפב ןכו ןקעגהל הבס ןהבעולדעשההש קפס ןיא קיעמו

 מה האלבעה ומכ אלהה יבדהעואינמפ׳יאנע םהינשל םילעופ במעיגיש יבד לכש הזו ׳ ןעעגהליחיכה אוהש יאלבמ
 עדיריכ האמעהעעגהב יאנע ל}יללד3יסהל דבועה עדובעסקפס קאש םימשגה ןמל תמדאה ידבוע עללעפמעעגמה
 לידהעואינמב יאנע ס הינשש יחא סוענקנקהל סינפעהעללזמ וידה עיגי אלש למכ ללכ לעלוז עיגיש יספא יאו׳ יטמה

 ןיאש האינ היה הנה לנימאש למכ היזגה דנ לעעלעיגמ םהל חיכהה דנ לע סהשעלללעפב םלואו ׳ יאלבמ יבד הזל
 עעגהעעינמש לנימא יבכש יפל׳בייוחמל ילאיעולדעשהה ןהב סגש אנמנ בטיה ןירעיסכ לבאל־ןהב יואר׳ללדעסהה
 לטבל לגדכז קיפסי אלש סאו לל םדק יימל סא הזו שנועה ךנמ אלא היהי אל עללדעסהה ןמ עיגמה בוטה אלהש 'ילכעה

 ב עדי וגיסה אלל המ עילכע לא המ בוטגישהל לודגעונייחב לדעסיש םדאה האיישכל׳עכיעמהעאפמ לילעמ היזגה
 הזבל עכיעמהעיט לילעמ לטבל קיפסת לעוכז ןיאש דנמ סאו מלדלנלע לע שנועה דנמ סא וילע יזגנ ךכס יאדוב
 ןיאשו ןיחילנת וישעמ ןיאשו קייל עגי אלהש למנעעא םדאה הארישכ יכ׳ והמחריל ה לא בושיו וישעמב ספספל בלשי
 ל יועחיל קלקלוקמ וישעמש עדד ואטח לע וילע רזגנ שנועל הזש יאדלב עדי ןהמ עיגיש ילאיה עילכעה וישעממ עיגמ
 הדלקחנל לניכרד השפחנ נס ליסעתב שפשפי וילע ןיאב ןירלסיס םדא האלי סא לזראש למכ׳ ודי אנתיסכ ןעלא ןקניל
 הל יוארש הת ולמעו ועיגי דנמ גיסמ אוהש לתנע םדאה הארישכ לבא" ה לא הבלסנל נס הבלש3י השעי אנמל ספספ
 5ילסעלת לניתי ־ילחא בישי אלל לעללדנישה דנמ לפיט גיסהלמ והענמי ללדג ןלע לדיב ןיאש עדיל קירל עגיי אללגיסהל
 עיגישכ לי'גגל לכאע יכ ךיפכ עיגי ז^זל׳הזב חמשל סס היהיו לגדתלעל דמלע הרזג ןיאש עדיש יחא לסקלבמ גיסהל לגזילכי
 ךל בלטל הזה םלועב ךירשא לזי לדאיבס למכ ךל בלטל ירסא,ךחכ קירל םניי אלו ךפרט ובגיסניש לא ךלתענ ךיפכ עיגי
 סקלבמהניילכגיה ־ןניללדקסתבגיסע אלס לטפל קיפסי ןלע ךדיב׳יאש יאדלב עךעס הזה׳ללעב׳ייסא לד'וגל אבה םלועל
 גחגרדמ איהס/יאזה הגדדמלניעגהש ־יחא יסה ינפל סיילנרל סיחלכנל םיבוט ךישעמש רסב,5י5יס אפה םלועל ךל בלטו
 התלש היה הז ריכעבל רכד לכב בלט קלנירחהס הז לכמ ־יאבגייל׳לגל הלהבל ודלי אלו קירל לעגי אל םהילע נס סיקידנה
 קו־וחכ ינמאמ לכב לסקובתגיסהל לדגיסיס םדאה ריעהל הלנעה הנגמל׳רישעע סינליחדיל ימלאלגיונידחה חבשמ
 'ללדנישהה םע אלבעל עיג5י םסהגיכיבס לראיכ הנה׳ השעע רסא לכב ל3י לטבל בסמ לוכי יקלא ה ךכיבי ןעמל לזדא
 עיגי ישונאה עללד^יסההל הרימשה םעש ימלש דקש הפי רלמשי ה םא לבא לגל ייע דמשי אל׳ה סא דיוסמה ימא ןכו

 סדאה 5י)לד;יסהב לגסליס יספאש סייבדה לכב דיהעקזחב םדאה לדעשיש ילאר הז רובעבו לניללזכ אלו יקלאה ־יזעה
 ה דנ לע עינמ הארנש דחא לעופ רובעבו ןנדאיכש ךיד לעניולועפה לכבו יכד לכב ליעומ3יללדגקסההש עדנש יחא

 ;ס יואר לבא היזגב םהש םירבדה לכב טופשנ הז רלבעב אל'לכו לופיל הז היה ילאר לנממ לפונה לופי יכ לזיאכ היזגה
 קרפ :לניוצק יפל הריחבב הז קיפסיו׳ הסעי ויניעב בוטה הל הימיג הריחבעלייחב ןה ללאכ ןלכב לדעשנס



 ׳ד רמאמ

 ל^יקלאעד לעב לכ לע בידחיש הממש ימאנל ׳ הינימכל החגשהב דלבדה הז לא ךישמנש דא־מ^ י 1ז קר^
 לי5יי3יכל םדאת יטיפ שלכעלל ללמגל הישעת יטיפבל סדאה ןימ ישיאב חיגשמ ^הש אלה ןיליאהל

 ןיאש ימלאה ^סיליפהגזיעד יפלש ילאיכ ךיינ הז הנה ןליעהדבמ הז רשפא סא סללאלגיליהלאהגילעדה לכב שיש הזל
 תאיעמנה לכ עדלי ישהעמה לנעדכה דבכ לבא סידמ לע סשינעהל םהב חיגשי אלש שכ סיטדפבגיפקת סשה עידי
 סא סהישעתל סיטרעה עדי סא <גןאש אלה יאבל ךייבש המ סללאל ׳ לכש לעב לכל^לקפסתעליאדב סהיסעת יטיפל
 אבתנה לכב^יפקמ לגיעידי }יליהל חיכהב סה יטרפל סייח ילעבהגיא עדיש למכ סעדי לא ליכידכ שיאלגיגזיל סהב חיגשי
 שיש אלא סהישעת לכ לע תנלעל ללמג 5י;יל סהב חיגשי אל לבא ללדג יא זלטק יבד לכ לנממ אלפי אלל סללעב השענה)
 ט^חליה סע החגשהה קלשל סישנאה איבהש המל :הז 5יללז אל ןימה דלמסלל ללכה יקלח סהש המב סהיטיפב חיגשיש
 ליכ סהילא עיגתש סיקידב אבתנס לי/ילעיל סללעהעלבלטב ס/יעד יפל אבתנה ידסה עלית אלה סשהעעידיב סידלמ
 קידב ןיב לדבה ןיאשל סדא ינב יטיפב חיגשת י5ילב ישהש דלשחל בליאעא איבת קפשה הזל ךפההל סיעשדק השעתכ
 גייתי טלש סא לגל ינחיתא ןכ לע איה חא תאתב הז ראיבש לתכ שיאל שיא ןיב סייק ילעבה ישיאב לדבה ןיאש לתכ עשרל
 תה הנעטה איהעחא יכ יתאי אלה ית תפיא אל סא הסכי תיטפלשינפ עשר דיב הנענ ק־יא *געלי סייקנעסתל סלאגיפ

 אלהש יפל עשיל קדב ןיב ןיחבת לניאל הלכת אלה עשיל סגישל דאה ןית ישיאב הקבד חגסהת ןיאש יתלל לגמא העינתה
 ךפהב׳יעשרהשל סקלא הסנתל סהילעגיעלליל סלאעפ סקלא^ייתתל אטחת סייקנה לא עיגת ערה הרקתהל טלשה האלי
 יחא סיאלד יהלב סעלא תשלעל סיטפלשה ינפ הסכת ללאכ אלהש דע עשי דיב תנעכ ן׳ראס דע דאמ ןיחילבת סהש ה ז
 אלה ית תפיא אל סא לייבד סייסס להזל סיטרפב חיגשת סללעב ןיאש תיליש התת ־זל טפשמ לבעלשעל ןיאשר ןניאש
 'יתסיפתל החגשהב סיניתאתה יאיבנה סגל'לעיישע ללבסיש לא הזה ללעת השעישגיתכתה אלה ית ןב לנניא סאל תילב
 לנללעה יאש פע חל׳ידבה עעד לע סא עשיה לבלט לע סא לללה'לדתה ב לע טנללעת׳אבתנ טדלעה יתכחהל׳ללעב העלא
 רכ לע לעליתב עשרהעעשי םהיניעב ןיאלי סישנאה לכ עמה דבת דאת השקל^עתא לל בוטל עשיב הנללעהשעללס'
 מ הזל ןיחילבת לישעת זכעו לטיע דננל סיקלא דחפ ןיאל ססדלפת סתחל ללע השועל סיתד ךפלשלעלידע הלגתל זע
 ךכ לכ השק הניא לל ערל קידבב תנולעה לבא :החלב *יעשר ךיד עלדמ יתאתכ החגשהב קפסל סישנאה לכ עא איבלו'

 לעיגי סאל הברה סאו טעת סא אטחי אלל בוט השעי ישא ץיאב קידב ןיאש ןיעימ לכהש סדא ינב לא יללג ללעה ןיאש
 סיתש סש ללחתהל סשה אלא האלר ןיא •ישא סוקתב׳ייעסתב לעלפב אטח יללא ליתאיש סלבא דז הז ןיאעלעד קדבל
 ב יפא עשר ינאש ענת לע ילעשדוקתעא ידה השאל דתלאה לזיא הבשחתב אטח יללא לא ׳ יללגב לנתת ןיעיפנ רעסב
 סטיעל הארי םדאהש סדא לכל דלסמקידבת ערכה ןיאש ללג הנהלעעדבזע דהיהאתשעשדלקת הביקע דכ קידב
 לל ערל קדב ןיי״׳וק ןיאש עלבא עכסתב אכעה ןלס^ת האדי ןכל עסד אלה לבא ן כ יניאש בבלל האדי הל קידב להבשחי)
 ל יתא כ חאל'לנל עודי ול בוטל עשר סעט קאש תללכ סיעשר עללשת אל לנידיב ןיא תא ׳ לל בלטו עשדעישלקל הלש
 לל רתא אלש <^אל ןלשל הילי הזל ׳ ןכ לניא לנל עדלנ םעטהש בשזייש סיקידבה ירלסיי ^א לד סיקידבת יילסית אל ^א)
 רלתנ קידב אלה ית ןי־ייכת סללעה ןיאש יפל ךכ לכ השק לל עיו קדב ענללע ןיאש תיליס התת הזל׳׳יקידבת יילסיית אל)
 בליא ןכו 'לגל ךעא יבלענחכל ינעעדי ה תעא היתיי רתא יכ ילתג קידב אלהש לתבעב עדליל אלאעאזה תנללעה ןיאז
 י אלש עשר כעאל סיסחית ליתש בליא יייבח לאטח הזה דכדבל ליניעב קדב לעליה דבת סשת יטפשת לע סעדעת היה
 אל ׳ עשרה לאעלבלט לעיגיש ךיד לאבתש לתכ עשר לעוית דבת אל סאעלער קידבת לא לעיגיש ךידל הנעת אבתל לעדי
 תיח ליעיר עסלשבל ליתאב )הילאלש ופא הדח הזלל םעבלשעב בשיעת לעעד העיה אל ותבע עקדב עדמ היהש במא)
 ללע היהישעללזתעלער׳ידבה לא לעיגי דבו הנעת ועדי אלש יפלש לי בליא עא ועישיליל הנעמ לאבמ אל דשא לע לפא
 ערבד חל יכ ךיער ינסכל ךב יפא היח זפילאל םשה יתא הז לעו עשר אוהש מלע׳ידמלאל בליא סיעישדת ליהעי לקחב
 כס רובעב לבא הנוכנ רבד דבה תזבלעועי דלתגה קידבה לא לעיגי רבכש ןימאת היהש תולכ בויא ידבעכ הנוכנ ילא
 ועיגיש ספא ךיא עדמ היה אלש החנסהה קלסמ היה זא חיגשת היה סא ישל לועל הז סחימ היה הזעכס עדמ היה אלשכש
 אטוח היהש ול רמאו החגשהה חיכה ןהילא לל הלגסכל'הנלכנ יבד אל יקחב ללע היהי אלל תגשתה דבתעלעי קי דבה לא
 הזלרקחב לוע הז היהישעל:זת החגשהה דב לע עוער קידבמ לא לעיגי דלעש׳ימאהל יזח תעוע סשה לע בשוח היהש לע
 ע יגע ארקי אלו הב קה לש לעבהאל למעל תג חילט לבסל שיחי אלל בהאמ דבוע אלה סא׳ידבה עא סשה הסני דבכש
 ןטסה ייבד הזב לעמאענל אטח טפשתעלעי סשהש יתאל הבקה לס ליעודת לע יגע א־יקש ילבעב במאשל׳ליעלדמ לע
 ב י הבהאמ דבוע אלה סא קידבה ןחבי אלש סיקלאעאבמא ארי ס:חה ימאש



 'ד רמאמ

 *׳־ןא ןל ימאש טשה יפמ כליא הז עדישכל ׳ סשהגיכהאל זיילסיי לבלס למליתכלכא ליכיד לככ חילנמ לזימהכ הכהאמ

 לישעמכ ילכק לאעלאלעי לאל סחימ לגיליהכ כליא אטחש לל האדהס אלהה גננמת לכל קלכע ןעמל ינעישך5י טפשמ דע;ר
 דלבק לאגזילאל ךל סחיל יספא יאש י^לעדי מללכ המזמ ךממ יכבי אלל לכלע לכ יכ יהעלי ימאל הללה ליטפשמב ללע לא
 גיכקמ ךזיעיליל תמזמ ךממ יבבי אלש העילי ילעה לכמ טפשמב ללע אל סג ךגלכד^ילשעל גיללכי ךל שיל לכלע לכ יכ
 סאמא ןכ לע לידבל ^לסל דבל לכב םכחל יבלל יבל לכ לע ללכי הגיאש ־ךרא ללע ךממ ךשמיש רשפא יא כ״א יכל לכב

 .ש יפאל רפע ךל/יב בשיל לכיס תיהש ןירלסית לע סחנ;ימ היהל לי^ילבלטל סללעה^ילא^י לכ סאלמ היהש לר לגל י^למחכל

 המיכסה עיקלאה חלה לא יחרכה סד_3רהס רלבעבל ׳ לללהעלישקה י5יש ן־ךקל אלה בליא דעס ללכל ׳ לגיבלטל להזש עליש
 ה ^לקפס י/יש ייגיהל טיללגישמ ימכחמ ןעמל אשמ ךילב בליא יפס אלהש הזה דפסה דבחל הע סיאלבנה ןללא עעד
 כ אל סא לללהגילקפס ב דיגיהל סלקמ ןיאש יפלל ׳ סהי^יליאדבשגללקזח ר^מה תדכקב סתמ דלכזא סיגלש סיגפב לללה

 לעיל)זבל הזה דעסב אבש הממ החגשהה לע מלתה3יןיאדה ןמעכק הנלשאר 'לגיכאהחגשההגילאיכמ הנלשאדגימא^ישכ
 ל עליאר ןהמל סילללכה סיגייגעבעאכמנה החגשהה ןמנקלחוקלעליאר ןהמ סינימ ג התגשההלעגילרלמהעליאדה)
 ע יגפב קדפב ללקמ ןימ לכ רלכזאל לכשה לכמגילחלקל !יליאר ןהמל סייקלחה סיגייגעבעאכמגה החגשהה ןמ גזילחלקל

 : למכע
 יה עללגהמ החלקלה איה תגלשאדת היארה :סילללכה סיגייגעהמ גקלחלקלהגיליאדב ח קר^
 סמה אבמגה עבטהגהגמ יפכגהלג סללעהש בשלח החגשהה שיחכמהש יפלש הזל השביה
 ־ הכלר ןלכרב איבג סללעהש תיאד איבהל שי השביהגיללגהמ הגה סעבטמנקאכל׳ידבלה חירכי הכמ ןלכר סש ןיאל
 השביהגיללגהל• סייח ילעב אלל סיחמכ לאכמי אלש סימה ד)סיב הסלכמ קראה היה^יש ילאר היה עלללסיה עבט יפכש ה/נ
 לל׳ליא לידבלעלחעב בליאל ישה רכזש הנלשאדה איה היארה לזל ׳ לגלכלגילשעל עבטה חירכמ הכלי ןלכר לע תיאר איה
 הממ היאר איבמ אלהש יפל ןכ דלרא ןלמדק סללעהש בשלחהש הז רלאיבל הגיב תעדי סא דגה ן׳יא ידסיב תייה הפיא
 עבטה יפכ דימגיגהגתמל ןלמדק סללעה היה סאש ןכ לגיאלתלללכה הריכיה לע סייקלחה סיאכמגב סליה האלי אלהש

 דבדהל סיגיעה ןמ תעכ לעלפכ אכמיש ילאר עבטב אלהש רבדה הגה ןלכרה דכ לע חירכמ סש היה אלל סליהגהלגה
 'לאיכמה לא אכי אל המל עבטהגהנמ יפכגהלג סללעה סאל ׳ לב הסלכמקיאה היהעש אלה סימה דלסי לא עבטב אלהש

 ךיד יפל רשפא יא הזל׳ יעבטה למלקמתללזכ חיכלמ דימת טימה דלסי היהי הז יפלל ׳ לב הסלכמ ץיאה היהתש סליעמ
 אלל םייח ילעב אלל סדא אכמיש רשפא יא איהה תעבל המ תעכ תלאיכמק לא אכלי דלסיה עבט היהיש היה ילארש עבטה
 סיאכמגה ח בהל׳יחמכהלאכמיש ידכלעבטמתאכל יימימה דיסיה חירכהש אלה ימייתעה ןמתעכ ןכ היה סאל סיחמכ

 אלהש עבטהגהגמבגהלג דימת טללעה היה אלשל הכלי ןלכדב השעגתלאיכמהסתתיכמ היאר !זל סדאה ןימ רלבעב
 סללעה ןיאש שלחה בליא התא מללכלגל ץרא ידסיבתייה הפיא בליאל יסהל*^ש להזל הכלר ןלכרב שדחתנ לבא סליהגהלב
 ה דלסיה היהשכ סדאה ןימ לא התאתייה תפיא הגיבתעדי סא דגה יעבטה גהגמב דימתגהלג קד הכלר ןלכיב שדלחמ
 שי חרכהב הגה לכל דלסיתליתל לעבטב אלהש למכתלדלסיה לכמ **ןקלמל סימה ןמ הסלכמ ליתלדלסיה לכל דלסי יכיאה
 ץראה דלסי ־יעיש ימ מללכ לק הילע הטג ימ לא עדת יכ הידממ סש ימ ץראהתלגתנסכל הכלר ןלכיב׳לגתכשתהלהל ךל
 ת דלמעתש בייח עבט הז יא מללכ לעבטה היגדא המ לע דלע רמאל רתי אללתלחפ אל הילאדה תדמ התלא לגממ הלגיס
 מ הז יא תמלקמב התלא סישי השארת ןבאהש סיללדגה סיגייגבה ךרדמש יפל לד התגפ ןכא הרי ימ לא סימה לע ץראה
 הריס דשה אלה ימתלחכ *קד ימא הזל םייקתתש ידכ דלגכו ^לתב לא סיגגגמבל סילכלכבל סיעגעגמב רס לא ךלמ

 ה הזב דלסיתשעג ץראהש תילכ הללדג העלית סיעיימ סיקלא יגבלכ1 'יכגרמהל סיגגכמה סיבככה ליתיש התנפ ןבא
 ץראהתלסכל בלשי אלש סיתלדב סית רנסש יסה אלה ימל מללכ סי סיתלדכ ךסיל הזל ךמסל ־יקב יבכלכ דחי ןרכ ןפלאה
 דמלאל סיתלדל חייב סישאל עבטה קח גהגמ לב יתינש דמללכ יקח לילע דלבשאל רמאל ןיינעה ראיבל ינא יתישעש למכ
 מ הכלד ןוכר לע היארל ןפלאה הזב התדמתהל השביה תללגהש רמלל הזה ןיינעה לכ רמגל לגל ףיסית אלל איכת הפ דע
 סהב היה אלש לע לרת ׳סבל חיכלמ היהשכ הימרי אכמכ ןכל עבטה נתנמ ךדד לע אלש למייקמל סללעה דימת דימעמ
 ליש רמא יזה הגעטה סהל רמלאגהלנ יגהנמכ סללעה אלא ןלכיב לעלפל חיגשמ סללעב ןיאש ןיבשלח ליהל סימש תארי
 ישא לל׳־חת אל ינפמ סא לאדית אל יתלאה לעמשי אלל סהל סיגזא לאדי אלל סהל סיגיע בל ןיאל לכס סעתאז אנ יעמש
 לע הילמ השביהתללגהשתלדלהל לכסה חייכמ יבד הזש הזב הלג הנה סללהנרבעי אלל סללע קח סיל ללבנ ללח ת׳ייש
 דס דמע סימה ליק הב קה מאש העשב דלב לזראש להזל יעבטהגהנמבגהלג ןייגע לניאל הכלר ןיכיב השעג סליע1 ש
 עמ לחכב גש לגרהל לב טעב דימ אלמ יגא ללכ סללעה לכ אלתל סללעלש לגלבר ליגפל רליאל הב קת יגפל סי לש



 ׳ד רמאמ /

 5יגס ק6?ני?סכל לעכטס סל>עה לכ אלממהיהס מלעממ/ין םיתה עבטל סילס יש ןארק סה הנה מ)םיה עגר

 אל6עבט ךידמ לניא השביה3יולגתשגי3רןהל ןתלקתל ןריזחהל הבקה דיגיעל מ/י ןכ לעל הבקקלשלנלביבעילג^ינש
 ליתא ס^יעה ןמ ,הביכ לעלפב ןכ היהיש ראי עבטב אלהש רבדהש יעלל ןכ למייקמל סללעהדימעמ אלהש הבלי רביב

 הל לכ חיגשמה אלהל לעבטב אלל הבלי ןלביב דימגח דמלע סללעהשגיחיכמ היאר לזל ןמלקתל ןידחהל הב ןלה דינחעש
 טבשמל הקדב בהלא לאהש יפע״א לי לגל טפשמל הקדב בהלא מא הזמ היאר רילסמה איבה ןכל טפשמבל קדבב לגיהנהל
 נ סליעהש שיחכהל רשפא יא רמללכ ץראה האלמ ה דסח מת עבטהגהבתל ךידל במיחת דב לע םיכשמנה םירבדה לד
 ה לכ המ לאייי הזל ךישמהל מל םיה ימ דנכ סנלכ דמאל ה 0ביה;י)לגהמ הזל היאר איבהל " ןלבדתל דסחה דב לע אבמנ

 דג היאר הלמשל עבטב אלל הבלר ןלבר יללבכל דתאמב דימ1> דמלעל הללהגינ סללעהש רמ>ל יהיל רמא אלה יכ לגל ץ-יאה
 לכ לא ןיבמה לגל לנקבש ןלכממ׳לגל ה טיבה םימשמ הז רחא דמאש למכ ךכ לע דסלימ רלמזמה לכש החגשהה לע הללדג
 ל שי הבלי ןלבדב השעכ סדאה ךילנל םתש םייח ילעבהל סיחמבת לאבמיש ידכ השביה גיללגהש רחאש לדל ׳ םהישעמ
 חגסהל5יינימ איה ןהב החגשההש'ייח ילעבה דאש ינימב חיגשיש תממ יקלי םדאה ןימב חיגשמ ישהש היאי הזמ חקיל
 אלהש ימכ׳מל ליח ביב עשלנ ךלמה ןיאש סיאלי לכא ירהש עבטב אלנ׳לברהדב לע ךשמנ ןיינעלעיש^ איה םדאה ןימ
 ב זזיגשההגיטימ ןהב החגשהה םייח ילעבה לכבש יפע אפ הדלי ןב הזש רחאל ןגילנ ןיינעהש למכל םייח ילעבה ראשב

 א : עישיא איה םדאה ןימב
 גי היאר הניאש יפע חש דטמהגילאיבממ תתלקלה היארה איה סילללכה םיניינעה ןמ׳בה היארה)
 לניבמש יפל םדאה ןימבגקישיאה החנשהה לע ןייכעתגילחנקב הארנה יפל'סבעב תךק
 ת היארה ןפלאיאבל לכא ןיכידב׳אה להכעמב ישה הגילאסייקל׳דהלהנעמבאלהילאלןלשארתלהנעמבזפילא תיכזש
 ל םיחמבת חימבהל סא הזל יטמהגיללזב לפשה עלאיבלית הז םייקתיש ישפא יאש יאלבמ אלהש ימאנל ישתהמ החלקלה
 ללח יגיש זפילא יכז יבכ שמשה סלמח בלימ םיידלק ליתיל לשבייתי אלש סייח ילעבהגילפמ חלחללל סייח ילעבה ןלזמל
 ׳ עשי לבגש סירל :קל סלימל םילפס םלשל'ינל ץיא ינפ לע יטמ ן3ילנת*מל שלרלא לח לא ינא ינא סללא רמאגיללעיתה
 להבגיס מ)לכ סלימל 'ילפסת׳יחמבה םלשל אלהגילעלתיה ץיא ינפ לע רטמתגזיניגינבס דחאה ללעלגי יגיש רטמב יכ ליא
 םיידלקה םישנאהש ילבעב הזל םיסנאה ןמ בלשיבגייבנח ינפ לע םימ חללשל אלה ינשה^לעלגיתל ץיאה לע ם^חימבב
 םיקחש ללזי ישא ימאמב הז זמי ןכ םג אלהילאל עשי לבגש םירדלקל להזל םייקתהל ללכמל םפלנ חלחלגיי שמשה םלמחמ
 א ללכב םייח ילעבה לכ םליקל יחיכה לגילאינמ יטמה^יליה םעל רטמה תלאלפ ןיינע םש םילשהל בר םדא ילע לפעיי
 א ןפלח לע דימעמ יבד לכיאש יפל עבטה לא ל^ילה סחיל יספא יאל םדאה ךרלבל םה םייח ילעבה לכעלאיבמש דחא
 בל םינלש טטפבל סיפלהעמ םינמזב אב לבא םייעבטה םירבדב ןיינעת אלהש למכ דחא ןמזב הנשל הנס לכב דחא
 רילאה ר;{ חיש ילאי היה אל שבליה רבגל בד^ןליז קספנש'חאש יעבט ךרלב אלל דחא גהנמ דימע גהלנ לניאש אלפ ךרדבל
 אלא עבטהעלללעפמ סיפלחעמ םינמזב רטתהעילה ןיאש הימש הממ הז הנה סידאעללעהללעדחא םעפ חלחלעהל
 ש לעעד היהש לירבדמ תאריש קח יטמל לתלסעב.בליא רתאש רלבעבס הנעטהעאז בליאל ישה זמר יבכל הכלר ןלבד^
 ש למכ יעבט קח רטמל שי סחה׳מללכ לט ילגא דיללה ימ לא בא יטמל שית ישה לביסה ןכ לע יעבטגהנמל קח רטמל שיש
 עבטה אלה ימ לא ייח ילעבה לכ ןלזל קיפסמ רדלסמה ןפ לאב סיחמנה חימנהל לענא דיללמה באכעיהיס ימלא העחס
 בהל ךל יספא יא הזש בלסיתעלמלקמב םייח ילעבה עלפלג חלחלל רטמ םש ןיאש ןמזב דימע לט ילגא דיללהל בייחתה
 ןפיאב םיידיתע םניא םיירקמה *ירבדתש הךלמה לא לעידה סחייל רשפא יא סג ־•יעבטהגהנמת דנמ לניתס לשיחכהל
 ראשנ הנה היקמה דנ לע אלל עבטה גהנתמ לניאס יחאל שלחל האינהילסה ןפלאה הזבעןאינמה סלייק םהב םלשיש
 אל םדאה ןימ ךילנל ןפלאה הזב םייח ילעבהל סיחמנה םייקמל םדאה ןימב חיגשמהעי לאה אלה הנלר ןלנרב היהיש
 הנה לגעמה ינלחל להילאכ םימלשה םיסנאה יע'יליעפל שדחעמ רטמה הא׳ינשכ סלקמ לכתעינימיהחגשהה לזש יפעיאל
 נ אלגילחעפמ 'ג 'תלא לזר אנתע הזל)'יעבט ןינע לניאשל אלהה סיאבעיטיפה החגשהה לע קפס ילב תרליס התמ הז
 'עמקע דיללהל׳יפ היחלש יכ ׳ ללכ יעבט ןינע ללאב ןיאש לי סיעמהעייתעי לסל םימשג לסל סיח לס חילש דיב ליסמנ

 אלל לכליל לדס הדלמל ררלס בל היה הז ה סעל)הימרי תא החגשהה לעעלאל יטמה ןיינע ןיריכזמ םיאיבנה אנמע ןכל
 הסכמה דרלשתה רתאל לכל ימשי רינקעיקלח עלעלבש לתעב סלקלמל הדלי םזג ןחלנה׳העא אנ איינ םבבלב לימא

 סלקתמ םכיללהלל םיבעב סימשהעלסכלעלחלדעביסנ עללזב םלשיש רשעת יא יטמהעדיריס הזל 'לגל םיבעב סימש
 יעענמ יכנא סגל תחגסתה ןישיחנמ ליתש לע לארשיל חיכלמ איבנה 'תא סכיללהל םשה ןלני המש היהי ישא לח סלקמל
 עחקל סכל היה הזמל׳תללכ :'יטתא אלעחא ריע לעלעחא ריע לע יעדטתהל דינקל םישדח תשלש דלעב סשנהעא סכמ

 ג י לע היאר



 ד רמאמ

 ג ;5ילכג)דבלב סיקידבל סי^יתהנחייחעס סי^ימהגיייחגי סממ סימס:^ה סןי למג לזחאל ת.ל)ד ןיגזרכ רטמה לע היאר
 דמ קרי אל רטמה זייגע ןכ יעבט ןיינע לנניא סינקמהגיייחנקש למכש דמגל הזכ גכר גלאכ סיעשרלג סיקמבל םימשג
 ןלכ רה יפכ הנסב הנס ידמנחשדח^מה החגשהה לע הרלמ הנגד לצרב יגל^י ןיינע אגה לבא ־ םייעבטה םירבדה ענגרמ
 ג גימגבג מאס גמכעינימה החגשהה לע אלא;ייסיאה החגשהה לע הימש הממ הז ןיאש דמגל דשעא היהש יפלג יקלאה
 הלתג היאר שי הלפיקהרגבעבדטמהגזידירימ יכ שגקלמ^יעב רטמהמ גלאש איבנה רמא סיעסרלג סיקידנל םימשג
 ילע גפערי םיקחש גלזי דשא רמאש למכ םיברה5ילפ5י רלבעב דטמה^דידימ היאר אלהיל א איבה ןכ לעל החגשהה לע
 רטמה ןת החגשהה לע הללדג היאר שי ןכל " סיביה׳לפנקב החגשהה דנמ אלא עבטב ג;ידירי ןיאש הרלי הזש ׳ בי םדא
 ג^למלס יפכ שיאל ם־א לכב םהב הקבד איהסגייקלאה החגשהה דנמל רלדל ילד לכבש מיסחתל סיקידנה^ילפ^דב דיליה
 הסמ ןכל החגשהה לע קזחנילאימללכ זלע ישפנב ינביהיגר יננעעל יגיארק סליב דלד ימא ןכל ׳ ס3ילמלס יפכ טיביב לא
 רק לכב לניקלאיהכ לילא סיבלרק סיקלא לל ישא למג ילג ימל ימאג סיביה^לפןיעלכקמ החגשהה לע היאר איבהייבר

 : גילאלנאדק

 החגשהה איה׳אה״ג (ה דאה ןימב 'יאנמנה סייטיפהל ייקלחה יניינעהמ לחלקלהעליאיה סללאג ס קר^
 שחמ אינלהלעלתלאלגיגכסב סילדגישמ םידיסח המכ הארנ רסא םייקלחה םיניינעב עאנמנה
 ש לבסחיש ןמנעבגילכסה ן5ילא אבידא לעלפל עיגגיס סגילבסחמ סלסגי אלל המ שיאל עיה עיגהל לעלפל םגילבסחמ
 ת ןהב עיגהל לבשחש ןמנעב^ילבסהס י^סלי יחאל הרקס למכ בלטהגיעגהל עלבס ןה םימעפ ערה סגיללזל ןהב עיגיש
 דמא לגיחלנהעלבסמה דלדעא ןהב ליפהל בשחש ןמנעבגקלכסהללאש ןכללגיחלנהל^ילבסליתהנה ןה <^סלילאערה
 חילנתל המחלמ שיאל ילבג היהש לארשי לכל לגילאינמ סרפנקיגיס ל!^ הבס היה הזל לכל לב ידי יהגי לא רמא לגאשו בלעכה
 דדלסמה דמאל רזע לל ןיאש ימבל סיסללתב אנמע איהש דלחיבל החגשהה לע הילמ ללדגגילא גב אנגיכג הזג גיגילמחלמג
 לל רמאג םיבאז סיעבס ןבגידמלעס׳הסבכ הלגדג איננח ןב עשגהי ד^וא דחא ןימ לאש לזיאג* סיקלסעכ טפשמ הסגע

 סממגעה םיבאזכ לארשיל עיהל3יוייוי^לכ3רגללכ5יגיה םעש רשפא ךיא המ;י היה ןימה הנה ׳ הלינמס העלרה ללדג
 הזג 'םהב הקבד איהסעיקלאה החגשהה אגהג הלינמס העגרה דנמ הזש אגה בישהל ׳ סגינגגכ סלש^ר אל ךיא השבכה לע

 גיעגהב גלדגישי םיעשר המכ הארנ גנחנאש רחאל החגשהה דנ לע עיגמ אלה םיסנאל עיגמה עיהש תרליס הממ ןינעה
 לס דלד ימאמכ סגימכח דנמ אל החגשהה דנמ םירמשנ סה סיאעפהס היאר לזל םדיב הלעי אלל םיאעפ תמכל ערה
 מיעכ םימכח דכלל היסלגי םהידי הנסעגזי אלל סימליענקלכשחמ רפמ ימא זפילא תרכז היארה גזל 'ה םיאגיפ רמלש
 קת לדל יהעג ןליבא קזח דימל םהיפמ ברחמ עשליל סירהנב גשסמי תלילכל ךשח לשגפי םממ־ תרהמנ סילליפנ }ינעל
 זס לעלפל סגיבסחמ עיגגיס סיעסיה ןמ ענמיש לד לגל םילא םיעשרמ ענמי)דמאגה הנעמב יסה הגילא םייקל הלקק
 לזיגאנהגילגסה ןיסלע םהש יחא לעפל סיעשיהגיבשחמ עיגעס חיגשמ י;ילב יסה היה סא ילאר תיהל־םרלא ארקש להזס

 בהגילכסב לסענס ן5ילנה דנמ לעלפל לעיגי סנמאס^ימבסחמהגילבאלמב הארנש למכל לעלפל סגקבסחמ עיגגיס ידב
 היארה) :החגשהה לע ת־ילמ היאר הזמ שי לעלפל םיעשרה לש הבשחמה עיגע אלש הארנש יחאלעלעלאנה

 תזל קדנב טפלש חיגשמ שיש היאר חקלי הזמש הדמקגנכ הדמ םיעשרל םיעיגמה םייקלחה סיסנלעה דנמ תחלקל בה
 י ז^ק3י לניעגיא אמיסש לא לדי ץנלקש רמא3י ללאכ לפלגכ לקיזמהל גנלממב קלזנ אלה ןלממב לריבחגיא קיזמה הארנשכש
 לכ סימכ לאישי^גיא לכדש םירנמכ הדמ דגנכ תדח עי:ן{י סיסנלעה לכב ןכלגיהנגריבחגיאגרלהתל ליניע הנהכעיל לדי
 סג ךמד3יא םיבלכהלקללידמאכ^קלכנ סדגנא םיבלכהלקקלסכ ןכלסיבלעבטס םימבלנלדנלמלתרלאיהדוליה ןכה
 היאר גזל לגל ךלפיטאעפטאד לע אנעה מא ןכל־ךישנ םע בכשל לל ימאנ עבשעב םע בכשש דלד ןכל באחאל נש ה^א

 גיויתל הנעה ללדג ישה איק לגל הילילעה ברל תנעה ללדג הימרי רמאל הדמ דגנכ הדמ לישעמ יפכ םדאהגיא זל יז^־הש
 סג'ליכרדב להזל ןהב אטחש םהה סיכידבל אטחש אטחה דלעס יפכ אטלחה שינעהל קלחימ3ילנע איבמל 3ילכס בבסמ

 ל עיגה אלל השעמ השע אל סא ךאש לריבחל ערהל לעילדעשה לכ השעל בלט אל ךידב ךללהה לע זלמיל ליכרדב דמא
 אלהה ערה ןמ לייבחל הלינהש סיא5יפ רמלסה יקלאה החגשהה דנמ אלא לדנמ עיה^עגה ענמנ אלש רחא קזנ לייבחל
 ישהש זלמרל ליללעמ ירפכל רמאל לריבחל עיהל לעבשחמ הימגצ אלש יפע !י בלט אל ךרדב ךלהש לע לסינעמ יסה הנה

 5ימכ לק רלכדב אלאעללדנקסהה^ללזב ל5יאמ עיגה׳יפאל לריבחל עיה עעגהמ ליסעממ אניס ירפה יפכ םדאל שינעמ

 גיללזב קב ללדג טללדזישהב ןיב לריבחל ל3יאמ עיגהש ערה יפ לע לשינעמ ישה הנהעלמל סינח סיקז הרליה הלהל^ימב
 להזג ׳ םהיכרד יפל ם;ילא'ןד אלהש *יחא םיעשרב טפשמ הסלעל חיגשמ ישהש לע הללדג היאר חקלי הזמל ללדנגקללד)יסה

 מ) טפשמ ה עדלנ ררושמה רמאש



 'ד רמאמ

 )גמט לזגימיב מאש למכ ייחאל קזהשל השעש עיה השעמב לשכנ עשרהשכ טפשמ השלע ישהש עדליש ל*^ לילגל השע
 ד לגילפה דבכל'סבלב אב;[י סביח׳ סיעשר לחגזיפ ביח מא סיליהמ יפסב סיביעלמלקמכ ה? ־יאבגקנל'סלגי תדכלג
 ׳ סלקמ לכמ ^דיכ 3יא שקבי עשיה לא ^דלי קדב יפאש ^דיבגיא שקבי סיקלאהלגילתק ש־ידמב תמאש דע הזב לח
 של סלדא ךלמ ^למבעגיא לפיש לע לנבישא אל העביא לעל באלמ יעשפ השלש לע מא הז לע דיעמ איבכה אבמכ ן׳כל

 ה סידעימ סהש סיאיבנהייפסב הביה הז אבמנ ן׳כל'דבלב ^דיג וקליהל אלא סלדא ךלמעלדיסחל הז מא אלל* דיסל
 א ללקי ןכ לע בכיכ לק לעל ןלסלנ^י ןכ לע סלכנ סלס לע יכ אל תמאגלל היעשי מא'הדמ דגנכ הדמ סיעשיל שניעה
 3רא י^־^יכמל הזה סלקמה ןמ סייעמ יככה׳גנל ןייב תכמ הדליהל הכלזב דליה לנגיד לייג לדי ימע לאל לאמ מאל״סכיבילא
 'ללדג היאר לזל לל ןידדלמ הב דדלמ סדאש הדמב לזי מלא ןכל׳ סיאבשל סלרכמל הדלהי יבב דיב סכןזלכבעאל סכינב
 סדאל אבגיש העדלהה ןמ אלהילא ייבדב אבמנש המ איהגה היאיה * הנמא ינטק בל ;יעילק הקגשהה לע
 ל ליאל המל סעטה׳יפל'טל סישנא ןזא הלגי זא לגל הליל^ילנלדחמ סיפעסב מא סייקלח סייבדב הליל ןמחר סללחב
 ל טייבלגה טיניינעה לנממ הסכיש לב ךב;יסנס עיה השעמהמ םדאה ייסהל לי'הסכי יבגמ הגנל הסעמ םדא ייסהל
 ב גיחס ינמ לספנ ךושחל ליאל׳ אבבל הזה סללעב אלהש הזת ךשמנה ;ילעלגיה יאיבל'סהת דיפילעלנלנמה^ילדתהל

 ימה לע זלתייליחס ינמ לשפנ ךלשחלל הזה סללעב סהינסש יספא לא׳ הזה סללעב חלשב ילבעמ ל;יייתל אבה סללעב
 ג היאר הלילהעלאימב םדאה לע אבעשעאזה העדלההל׳גייייקמה העימהלע חלשב ילבעמ לקיזילתינכטה הדיימה

 האינל םייסיא םייקלחה םייבדב אלכ;י איהש יחאעינימ החגשה לז ןיא ייהש םדאה ןימב זיישיאה החנסהה לע הלודג
 םירבדב אבמע אלשל םדאה ןימנקללזב ןכ םג אבמ;רס ילאי היתעיכימ החגשה ה;ייה םאל׳המללז חמייקעת ןינימה לכ

 :סייטיפה
 ארל ׳ ן^ילנה דבמ^יינשהל לבקמה דבמ עחאה׳ םינש סה לכסה דנמ;ילחלקלהגחליאיה םללאל /י קר1)
 קגהילכגיל גלילאיבמ היהיש יספא יא םדאבש ילכשה חכה׳ ךכ איה לבקמה דבמ ישא הבלסאיל ,
 ןכג־יי אל םייח ילעבה לע ןליגייה זז םדאל הארנש יחאל׳לגילוז׳ימייקעמ םינימה יאש האיכש יתא דבלכ קמה סליק
 ה זמר הנעטה לז לאל ׳;יעד ןליעי םהילע ללגיליה יחא םתב ליפעמ יטיפס חגשלמ ינחלבל בזענל חללסת היהיש ימאנס

 גפה לב חיגשהל םייח ילעבה יניממ ןימל ןימ לכ םע השעש םידסחה יפסמ היהשכ יכ ןלסאיה להבעתב במאל םסה
 ס ימ ׳'לגל לדיב בילעל קכי ימ׳מאש למכ לגלללזמ דחמתגחלמלס ללגיקל לא לימסל םינימה ןמ לגילדמעדחלימ התגשה
 השעש דשחה זא יפס׳ הזעללזל׳לגל הילבג סוסל ןזעיה׳ ילתשגקעלליא ללוח עלס ילעי קדלגיעגקעדיה׳ ישפח איפ חלס

 אי ילכסש העב יוכסל ןגינ ימ תאש להזל;יילכשלמהגיסהל חכה אלהש דחלימעלתלש לעבטב לל ןענשכ םדאה ןימ םע
 ^יללכשלמת לע זימיל המכחגלחלטבעש ימ הלח/ב תאל• ןלסאיה ימאמב יגיב;רכש למכ םדאבש ילכשה חכה לע׳מאי
 ב׳בש^יילכע יגילבל לשלעסי אלש ידכ סלידהגךגשהלגילימבעגזילבס הנה ןהש לניייבי יסיסב םדאב לנ;זינש;ילכלשאיה
 המתלכע^נסהל היה קפס ילב םדאב ןענה הזה דסחהש לל יאבל הז תאל- ןלשאיה׳מאמב בניככס למכ שיסעלחוטב

 אוה ןכש יתאל םהמ דחא לכמ ךמלי םסה יניעב בשחנ אלהש הילי לב אבמנה ןליגזייה הזל םייח *לעב יאשמ יזילי דבכנ
 יפכ היהע החגשהה ילעיש יכ לז סבמיה׳^יכ ןכל׳ םהמ יגילי ללכש ןליעי ילעש יפכ;קיקלאה החגשהה לב קבדעיש דאי
 יגקליידילאת החגשהה יב קביגיש ילאר יגילי לב ןגקינה חכה יפכ לספנ םילשהש ימ ןכ סאל• םדאבש ילכשה חכת גילמלס
 החגשהה לילעמ קל;רס;יש ילאיל םייח ילעבהענידמב בס אלה הנה לב ןגינש ילכשה תכה דבאיל לספנ םילסי אלש ימל
 ת ןימהגיריבי;זילחגיב הקבדנש למכ לעלתלש יפכ לכס לעבב הקבדעיהלאה החגשההש לע הקזח היאי ןאכמל-עיהלאה
 יה לע היאר איבמ הע ךלמה דלדב לניבמ ןכל איהה הנכהה ללעגקל םינימה ןמ ותללז לע לב הריעי החגשהה ישלנאה
 תל׳ ץיאה לכב ךמס רידא הת לננלדא׳ה יומזמב םדאבש ילכשה חכה ןמ לפשה סללעב הקבדגייהלאה החגשהה .תליה
 ן׳ראה לבב ךמסלגיויתל ללכיגיליידאל הלעמ המ הימתמכ יתאל׳׳לגל המ לנחנל למכ טעמל אלה הזה םוקמב הת תלתל
 ס ימ ץדאהתלריניב היהיש האלי יניא קפס ילב סיייהבל סימיקל קבלמ יאיכ םיקזח םהש םימסה לע ךדלהתתנ יפא
 נתדסי סיקנלד סילללע יפמש אבלת ינא בטיה הזב קיעמ ינאשכ לבאל׳ ךתשתליידאל ךתלעת לתיי-ציכ עדליש יואיש
 לע יפבסתלכוסאיהתללכסלתה םהל לגיההל דומלה דנ לע לל לאב אלל עבטב םדאב םהש תלקזח תלתדקה לי'לנל זע
 תא ה בזע ייתלאה םהל ךיריונ ןעמל היגשההתמאלו העיריל זועתלדוסי ןה ללא לכשתלשחותה לא סיקנמל סילללע
 הכמאב יאבל הז יחא יזחל • החגשהה שיחכת לתליהב ונוניכ הסלעל סיל ינע הנעמה םקנתמל בילא תיבסהלל ץיאה

 תל םיבכלכהל חייהל םתלעמל םימסה האלי ינאשכ לר לגו שלנא המ'יגל ךימס האיא יכ׳מאל הינקב יכזס הזה ןיינעה
 החגשהה קבדתש ראי ןיאל םתלעמ לא ךיעב לבה םדאה יכ׳גגל סלנא הת יבלב 'תלא ינאתננלכס סתנלנתי



 'ד רמאמ

 גיעדת הז יוגזיסל בס (כ רתא?'ןזי)א דגקפל התתס הפטל יללע ימלחמ הלפס תייני אלהס טך(ד ןבב^יקלאה החגסהה
 ילכס חכ לב סיס ל;ידטיבס5ילמלסה ינא תאליל סדחה^יייניב ןייעמ ינאסכ לבאל מללכ׳ סיקלאמ טעמ להיסח^ל מאל
 אמ טעת להדסחעללהזל'חכב לכס סדאהללעלפב לכס סהס טעת אלא סתת יסח לנכיאס^ייסה יכאלמל בליק אלהס
 י הסעמב להליסמגי לכס הזה חכהיעס דע ל^רלאעיטעס סדאה לאעראפ^יגזייטעלידהל דלה אלהל "לגל סיקלאמ
 עח)י סלכ^ריהל לנממ סיפיחתל סיקזח סהס סייזי ילעבה לכ סלבכל ילאר היה אלל לל יספא היה אל ל3רללזב0 'יגל ךידי
 גיעדמ לב סיסל ללכס יע לב בילעמ יקלאה חכהס היליס הממ הז לכל׳ הבי3ינ סיזע 'ימבל ךרד סיב גלעל אל סגל׳ לילגר
 הזכ רלכע רמלח לע ילכס חכ^יעפסהס ךעלעמל ךמס גיליידא לע היאר חקלי לעיינימס מלא ינא אלה ןפס דחאל׳ לכלק
 ד קרפב י^י־יאיבס למכעלמלסה ןמ קלח־יל הזבנ ימלחב;ילמלס ןק^יכ יכלי לעלפה^לעמס ךעלתילסעלעמ יכלי הזמל
 המ ׳ה ךיסעמ לבי המ למכ יבדהעלדגהל אלה הזה סלקמב המ ןלסלל'לגל לננלדא ה סייסס להזל ינסה מאתהמ ןלסאר
 'להס סדאב אנמנה ילכסה חכה ןמ הנהגיללפסה עלריביה ןמ יעלי דבכנ ימלחמ סימסה ס^^א ליל׳ לגל ךישעמ ילדג

 י לפסה סללעב םדאה ןימב הקבד ךעחגשה קמהל ץיאה לכב ךמס רידא^ייית לע תיאר^יחקל לכלנ סיקלאמ טעמ
 י הסעמ סדאהעמה דנמ ינסהל׳ ל^לכיל לאה^ימכח דנמ דחאה" םינפ ינס לע איה הנה ן3ילכה דנמ איה ס בה היאיהל
 ה ינימ לכ לילא לסחמיס ילאר יסהס ןלסאר לכסלמ׳ ךידה זז לע איה לנקלכיל לאהגחמכח דנמ אלהס ןלסאיה ןפלאה־לידי
 לנעיגיס ןפלאב לידי הסעמב חיגסיס םדאה לאגקלמלס אלתס הארנ ימאמלגזילנליסחה ינימ לכ לנתמ לקללסילגללימלשה

 ת הז היהי ןכ הסעי אל סאל'טפסמבו קדנב סגיהנהל ימאמ סיגהנלמכ חיגסיס ןכ סג ןלדאה לאל ל^יימילסעילכגי לא
 שץ> ימילבל ללכי י3ילב למליה לא עדליימלכ לעליה דנמ םא סדאה לא עיגי הזה ןליפחהל ןלדאה קחבל סדאה קחב ןליסח

 ׳ו.סכח3יי אלהס יחאל'סלאיליה דנ לע לא ליעל עסי למליה דנמ סא ךכעלסעל קיפסמה ןלדאה לא לא׳ ךכעלסעל קיפסמ
 בל האלל למליהל חיגסמ י5ילב היהיס ןכ סא יספא יאל דלמגהעללכיה לעב אלה הנת למנעב בליא ימאס חכ קימאל כבל
 יא ןכ סגל׳ העידי ןלרסחל תזב ינקיס יספא יא בבל םכח אלתס יחא ןכל למאת םיגהנלמה קח סילסהל קיפסמ ימלבל
 התמיס ימ ןיאל דיחי למליהל לאהס מלאל ןעיט בליא היהס למכ ללע דנמ לא עסי דנמ לנחאמ סיגתנלמב חיגסי אלס ספא
 לדיעסי חיכלמ לניניב שי אל דלע מאל לגללנביסי ימל דחאב אלהל מאס למכ למיאמ סיגהנלמל־ליע לנינרכ תסלע אלה לדיב
 5יללכיה לעב אלהס לע זימיל לאל הלילח מא לגל ללעמ ידפל םימ לאל הלילח מאסכ הז לע ביסה אלתילאס ׳ לנינס לע
 אלס יספא יא סג העסי הסלע יסיל אלס עסיל ללע הסעי אל יילמגמלמי לל סיס רחאלגיללכיה לע תרלמ לא יכ *דמגה
 ד לכ לע עיפסקל ו^ללאינמב יד סיס ידס אלהס סתיכיבגיגיל קיפסי אלס דנמ בלט קידנתעא ללמגל לידי השעמב חיגסי
 ךמסל * ללעמ ידסל לימא להזל ׳ ללע הז היה ןכ הסעי אל סא לקח דחא לכלגזי^ל קפסמ אלהס יחאל לגקימלסעילכמ יבד
 ל דלע יזחל עסיה לא עיגמה סנלעה לע זלמרל לתאינתי סיא חראבל בלטה ללמגה לע זלמיל לל סלסי םדא לעפ יכ הזל

 וללכית לעבמי לאה תיתס יחאס לד ׳ טפסממילעי אל ידסל עיסיייאל לא םנמא ^א מאלגיללכיתגינעטב לייבד קחל
 ל סא ר&פא עילב הזל ידס^ילמב זמינת אלהל לל -יספאשגיימלסה אנמנ לכל^קל ?ייפסמ אלהל לאעלמב זמינה דלמגה
 סלסל ןכ הסעי אל סאל ׳ מכיד יפכ לנאינמיל ללעפכ דחא לכל סלסיס ידכ סדא ינב הסעמ יטיפב חיגסמ לג־ימהב אל

 ידסל טפסמ עללע הז היהי ליכיד יעכ בלט קידנה לא אינמי אל סאל עיסרי אל לאהל עסר הז היהי לעסי יפכ עשרה לא
 ב אלהס לע היאר איבהל ׳ ליכרדכ סיאל^י^יל סדא ינב הסעמב חיגסמ עי אלהס יתאגס ןכ סא ילאר טפסמגיללעי אל

 סס ימל׳לנממ רעלי ללכי תיהיס ץיאה׳לסעל לל הלנס לילע דיקפ אלה ימ לד־הניא לילע דקפ ימ׳מאל דלמגה מללכיה לעב
 ס דיקפה אלה ימל מללכ דחי סדא לכ עטי ׳^לסאי מלא יגימסנל לחלר לבל לילא ביסי סא לנממ רעלי בידנ תיתיס הלכ לבנד
 אנמנ ןאכב ןיא בלסי רפע לע םדאל דחי רסב לכ עטיס לאינמה לא לר לבל לילא ביסי סאס לגממ ר_קלי3יללכי לל סיס
 ל^וליהל הז תסעיס רספא יא הז דאבענס רחאל׳ רלמגהגילמיה לעב אלהס יאבמי ןכ סאל למללז הזגייסעל קיפסיס דחא
 כ קידנ סאל סלבחי טפסמ אנלס ףאה ילמ ללקל הניזאה^ז תעמס תניב סאל מא ןכ לעל ט פסמ אנלסל ללע לא עסד

 סלכ מדי הסעמ יכ לד ינפל עלס דכנ אלל סירש ינפ אסנ אל יסא םיבידנ לא עסד לעילפ ךלמל רמאה ׳ עיסר_ק ריבכ
 דמללכ ס3:ח היהי טפשמ אנלס היהיש ןלדאהש מלל ־ישפא יא לכה לע ךלמה אלהלגיללכיה לעב אלהש לנדאיבס דחא לד
 דחבילללע השעיש לעילבגיללכיה לעב חלהש ךלמל דמלל ילאר ןיאש לעישיתל לל ישפאלא למג קידנ אלהס ימל ךללת

 דמאיש אלל לנע ארקיש



 ׳ד רמאמ

 זמ כ?ט לבקל ילאר א5הש ימ קלח עיגישכ ללעל עשי איקיש יחכי אלש הכייש המ5י5יל ללכד*ידנ אלהש ימלא עשי מאיש
 גייאלק יכ ק לניא תמה ץיאכ ישא סיללדנל סינפ אלשמגילסעל ךיטכיש לבעב הז השעיש חאל * לעקדכב להלמגי אלס
 הלש טפשמ סהלגילשעל ילאיל סלכ לילי תשעמ יכ לגל סייש ינפ אשנ אל ישא ימאש למכ אנמנ םלשל םינפ אשלנ לניא
 ש ידי לע לילכעיל סע לשעלגי הליל 5ילנחל ל^ילמי עגי יכ לדי לע בכעיש ימ [יאל ל^לשעל תיבגיללכי שיש יחא סלכב
 ךשח [יאשל הארי לילעב לכל שיא יכיד לע ליניעש היליש הממ הזל ׳ דיב סהב לעגיש ילכ יקזחה סיייבאה לייסיל ליחללש
 : גיללכיה דבמ החגשהה לע תיאי איבהל אלתילא [עטש בה הנעמה לכ ךיד הזל * [לא ילעלפ סש י^סהלגילמלב [יאל
 הנעטה יפלש ׳ ךידה הז לע דה הנעמב אלהילא ת5ילא איבה לידי השעמ סדאתגזיליהדבמ איהש תיאיה [מ בה [פלאהל
 להדקפגישל ךפל לילא^יישלי טל טלדגע יכ שלנא תמ מאש למכ סלאימתגינעט איה הז לכ דגנ [עוט במא היהש הקזחגיליה
 י אלש למכ לישעמ יטיפב חיגשי אל ססה יניעכ תזבנלסלאמ סדאה^יליהלסבשלחתיהל סיעגיללהנחבעשל סייקבל
 אלהש יחח לקחגיא סדאה [יממ קלסעיס ססה לא קשלעל הז סחימ תיהל סלאימה דב לע ייזחה 5ילללעפ יטיפב חיגשי

 [מ לבא טייח ילעבה יאשכ דבלב עבטה [מ ל^יילה המלשנ אלש יפל ליפכ עיגי לאיק הזלל ׳ ילכס חכ לב סיל לידי הסעמ
 קשלע הז תיהש תלא בליא תית הז ילבעבל לכל סדא השענ תאס לתכ לב [גינס ילכשה חכת אלהש יקלאת חכה [תל עבטה
 [יאש סדאהגילעת טלעיתל ססהעלעת לדלגל לנתמ לגיחגשת עלנתל [כ השעיש ילאי׳יאסל סדאת [ימל קשלע יסה תיהש
 סיעשי^יבע לעל ךיפכ עיגי סאתגי יכ קלסעע יכ ךל בלטה תאש להזל סלאימה דב לע ליפכ עיגי סאמיש סלסת קחמ הז
 לנמת קלשעגיס ךגילעמ ךיעכ הזבנל^חפ םדאתל הלעמהלגילמלסתניילכגויכ סלס ת/יאש יפלש ךל בלטה תאי׳יזיעפלה

 ע לע יתאל ׳ ךיפכ עיגי סאמגיל סלאיליתדב לעלהבזענקשל לבגיבינס ילכשה לחכ יפכ >ל ישפאסגילתלסהגיסי אלסל לקח
 אלתילא יזח ךכיפלל ׳ ליעלמ הסעמה [ליסכ [יאש תלאה יעסיה סע הזב סיכסמ ה5יא ללאכ מללכ עעפלה סיעסדגיבע
 [ית גיא ססה בלזעיס יספא יאש תאי בל חכ ייככ סאמי אלל ייבכ לא [ה תאס אלהל סלאתהגינעט ייגיתל דה לתנעתכ
 ימאש להזל סלללא [ק;יל ללכי לגיןטב סלאימת דב לע לדי הסעת בלזעיס םכח לעלפ סלס קחמ [יאש סלאימה דב לע סלאה
 עלמלסה לא סדאה [ימגיא עיגהל ספא אלהל לעפכ הלכשהה דיבכלגילמיה לעבל לא אלהש יחא יתללכ גגל ריבכ לא [ק
 אל ׳ הלכשהה לע ללכי אלהל בלהגיליכחכ ריבכ אלהש סדאה 5יא סאמיש לל ישפח יא הנה ל^ללכי לדגנל מלע יינתכ אלהש
 ש גישהל לל יספאשגדתלסה סדאה [יתמ קלסעיאלל לעלפה לא לאיבלהל ישה לגלנא ילזעיש ילאר חכב לכס לב סיס יחאנ
 תא ;יעפלה סיעשי^בע לעלגלאזה הנעטה ףוסכ בליא תאס ילבעבל ךכ לע ללכי אלהש יתא יסה קחב [ליסח היה הזש
 סאל לגל לכיע ידבמ עיגי אלדלעתאל [5יי סיינע טפשמל עשי היחי אליכ ךפהכ אלה לבא [כיבדה יאש תגלע אלתילא

 ה עי לכ יכעמלהל [לאמ [לבלסי יכימ^ל יסלתל סנזא לניל ליבגגיייכ סתיעספל סלעפ סתל דגיל מל סיקיזב סיייסא
 ה יטתהגילאלפ עידלתסכ לייבל סייס לז היאי יכזס יחא אלהה הנעמה ^לסבל ׳ החגשהה דב לע אלה סיקידבל עיגמה
 ישה סקלא סייק דאמ^לקזח גיללכיהל תתכחהגילנעטלגיללכיה לע תילמה סעיהגילאלפל תחגסההל המכחה לע תילמה
 גה תתגסההלסייח ילעב גייטיבגייאינה תמכחה [ת תתגסהתל תמכחה לע היאר איבה׳אה להנעמבסלינעתבב
 כ הזי תמכחה לע תילמה סהמ [ימ לכל דחממעלתלס עכיענל לל הילאיה הייתשב סתת [ימל [ימ לכגייימשבגייאינה
 לטב;י תללכ קדבגי [עמל ינעיסי^י יטפשת יפע ^אה לל תאלגיללכיה לע יאי איבה בה הכעתבל אלהת בעתה לכ;ינללכ
 אנ הדע סעיןי להלמכ ללקבל ךל לאכ עליז סאל י ךכ לעגיללכי יל [יא ללאכ סיאבמנב טפשמ תשלע יניאש תלל י;יחגשה
 הז לע ךללה אלהה הנעמה לכל * סיעסי ךלד הל להעינכהל האג לכ האי׳להליפסהל האג לכ תאיל תבטל [לאג
 סגה תאש להזל תביא ל;ימלק אלמ ללפיל [גק^גיי^ימ סדאה לתבישנילללדגגזילייב אליבל ססתגיללכי לדלג 'לאיהל ךידה
 עה אל סגל יבד סיסבגילאל סלס לילא סחיל יספא יא ילמגת גיללכיק לעב אלהש רחאס^ינילהל הז לכל לטלי ליאימ לא
 גיללעה נעטל^רלנעטהבל הדיהל בליא ייפעכ הזבל איבס הייביה לכב סיס הללדגה תמכחה לנגילאד יחא העדי ידעה

 : תמךתךתתדבביאללמאהעידיה5ינעטלללכיגילכיכיגיעדידמא
 יס דכ סיפלחלימ סינפלאב סייח ילעבה [ת [ימל [ימ לכל עינ^לעיקלאה תחגסהת אנמנש למכ 'או קר^
 כ סדאה יסיאמ סיאל סיא לכב אבתגלס ילאר [כ יספאש סלס ידיליה [פלאב אלהה [ימת סלסיס

 ה יניממ דחא לכב ססה חיגשתש אבתנ לכחנאס הזל ׳ סלס [פלאב אלתה [ימה סלסיש דכ לתלתלשעלעתל יתנידמ יפב
 לגילמלש [ימל [ימ לכל^תל האלפנ החגשה סיית ילעבה



 ד רמאמ

 ןימה^זידימשללג^כגקלחכ)סילכ5 סידבא ישה לל ןענס םינימהמ דחא לע דאמ הלגנ הזל ׳ לקח יפכ לל רשפאש לגקלמלש
 הלכ םינשה לנתמ ללה^דיש ראיש רמלחהש יפל הדשה בשעעא סילכלאה סינךי ילעבהעלמהכהס סלס ןפלאב למליקל
 ה־יג ללעהל הכ עבטה םהב םש הפי ןלזמה ךמחל ללכלי אלל ןלילעהי^ילב םש סהל^ילשעל עבטה קיפסה אלל סיניקב
 בל לחא דחה ריהמ לללכע סשעלפלעהל םיגדכ דנמ לנלזמש יה ןכל ׳ הכלשאיב יסחש המ הינשה הסיעלב םילסהל
 ד קידנ עדלי לחא דחאקה ד;ולי.לללכע םש ילנת י^קלב לכלזחש יפל בלכבל׳ ^יסעל ילאל ללפגזיש ידכ םיגדבלעלפלעכל
 יסרלדשגללפלעהל ףיטה ילעבבל ׳ םימיג ליעיהב ליגחלנלזמ ההשה יפל ןיטעלמ ליגקנלזמש בלכב ה'לקה עדלי םילד ןיד
 סרא ינרפבב םהל ןיכהל דינה ןמ םינלזנעליהל ללכלי םהב םילכ עבטה םהל אינמה םיחתנה ןמ םנלזה ןיאש יפל
 עבטמל׳ רשבה לסבל שאה םלקמב םהל דמלע למלחל םדאה חכש לקדקדלל ןלזמה לשבל ידכ הסירלה^יעב לקלא לליטי
 האיכש להכ ןהה קלחל קלח לכבל לאנהנה לכב לגיחנשתל םשה^יהכח לע ןידכ הבס׳יזייזה תכל נטק הייב איהש הלהנה
 א עליגיס זרלחגסה ןה ללא לכש יפע אל ׳ לכלזה ללטיל לילע לקיש ידכ ליקלש ךרלאל סזמקמ יאלנת ךילא לב םשש להגה
 יניתהמ דחא לכב הקבד םשהעחגסה״אינש יחאש םדאה קמ ישיאב חגשהה׳לפלחנקה לע היאי ןהה חקיל שי^ילינהלא
 של םילכ לל סס לעבטל לגזהלגללאיש המ יפכל לעלמלשעילכ^ק^יגסתל ןימל ןימ לכ לא ילאיס המ יפכ סינלס סינפלאב
 םהב חיגשת בילעה ינבכ הללעמ הדימש ייבש ימלל׳ ספאש םלש ד^יליה ןפלאב ל^ילמלס ילכמל לכלזמגסהלל לעייתשל
 דע ס^דילגיעב ימסל םהב חיגשת עלס ילעילל ׳ בעיב ל^ילמיש בילע ינב סללעל לאנמי אלמ דע םנלזת םהל ןיכהל
 גיעב ןלקרד הל ןיליזמ תב קה ינ התחיש יפל לזיאש למכ ׳ העדלגזיעב איהה החגשהה ןמ׳ידענ םהמ דחא אנמנל אלש
 של יקח דחא לכל3ינקל סיאנמכב חיגשמ שיש חרכהב הדליש הממ הזל ׳ ךילה הז לע ןימל ןימ לכב ןכל ׳ הסיכמל תגלדל
 ל לילא ירשפא אלהש לקח לל םילשי אלש ןהמ דחא םלשל קלסעי אלל לל רשפאש המ יפכל לעבט ילזגיש תמ יפכ ןמלמלשל
 ע חבהמ דחא ןיתגזילפלחמתמ ללדג ר^קלי^לפלחגלה םהבש ילכשהחכהגקלמלשב סיפלמגןמ םדאה ישיאש יחאל ׳ ללבקל
 מהגלגידמב לנקליהל בליק יחאל םירבדמ י^ילבה םייח ילעבהעגידמבלממהלן בלרק־דחא שיא הארנש דע יחאה לע

 ליתיס הזת בייחמיל םינימה ןיב םייח ילעבב איהש לתכ החגשה יזילפלחמה םישיאה ןיב היהיש ןכ םא ילאר םיכאלמה
 תב םדאה היהי םימעפ תז ילבעבל '3יל>ילשב הןמלגידממלפלחמה יפכ סדאהישיא ןיבעלפלחגית החגסההמילגדלת
 תאלבנב׳םללחב סאל האלבכב םא למנע דאה לא יקלאה העדלהה עיגגישכ ךרדה תז לע החגשהה לילא אב;יס תגילתב

 תלע,מת ךכה הלילה םללחב ךלמיבאל כש לתכ םולחב סאל'לגלללדגייגל ךסעאל׳לגל ךנדאת ךל ךל סהיבאל נש למכ
 ׳ סיללדג םיעגנ העיפגיאיה עגניל'ל5יכה רהא םיעגנ יע תעדלהה לילא האב עשר היהש תעיפצל'יגלעחקל רסא הסאה
 ׳ לאלמס ידי לע ללאסל ילעל לא הדלבד יע םעלניבא ןב קרבל האבש למכ איבנ חילש יע םדאל העדלהה אבני םעפל
 ומכ 5ייקלא הרעהב אלא איבנ ידי לע אלל האלבכב אל תעדלהה לילא אבע אלל לזמ הטמל הגידמב םדאה היהי םעפל
 גיארקלגדאעל ליגיבאל האבש הרעהה למכל חיזל ץרפ נממ לאניש יד כ ל^לכ דמגזיל ךידה לאגילטנל תרעה דלהיל האבש
 וקנקלאבש הרעהה לתכל ׳ יגלאיקל סליה ךחלש דשא רסי יקלא׳הי־ךלדב תא ןכ לעו ץילא היעק המיהש דלד ריכהל דלד

 אטח לע לנמת לממקכ ססה חקיש ךב םדאל 'יקלאה הרעהה היהני םעפל ׳ לארשיל עיסלהל המחלמל גיאנל סיטפלשה
 לאלבי סעפל׳סיבר תלאכל לנלימ5ילבנ3ימקנ ססה חקילגדהיס ילכ תחלמל עאנל באחאל האבש הרעהה לתכ לל םדק
 םאל ׳לב לכבזיסנס ע־יה ןמ םסה לא לבלסיש ריעהל הרהזאה דנ לע סא ןהיתלדל רסאממ סאל יליחמ םא ןירלסיי םדאל
 קי הבהאת סידבלע סה סאש םשה גזיא םידבועה םיסנאה ונחבי ןימה הזמ ןהש ןיילסיבל םדיבש 5ילנלע טועמ קרמל
 5ילדמ לע יגח לאיקי יבשה עבהאל שנלעה;יארימ סידבלע סה סאל םשה ;יבהאלחלפי םינפ רבסב ןירלסיה ללבקי

 ארק הזלל שנועה חאריל רכשה חבתאת דבוע היהל סיקלא ארי היהש ליילסיב בויאל היקש למכ תעלח לילע ליבדיל ססה
 'לגל הליל זליזח סללחב׳מאל ןלסארה לתנעמב אלהילא לחלא הלג העדוהה ןת דנה הזל ליילסיי דנמ ססה יטפשמ לע יגח
 םדאה ריסהל םללחב םדאל העדלהה אבח ימעפס׳מאי ׳ הסכי יבגת הלגל הסעמ םדא ריסהל 'לגל םיסנא ןזא הלגי זא
 'עדלהה אבח סימעפס 'תאל ׳חחש ינת לספנ ךלשחי ךכיעל סייפלגה'יניינעה לנתת הסכיסל לב ךבתסנש עיה הסעממ

 רענה קנע יפסל ךיראתל קזח בלאכמב לד ןחיא תמנע בלרל לבכסת לע בואכמב חכלהל תאס למכ יללח ידי לע םדאל
 םשה לא יחעיסכ יכ לר לחקדנ שלנאל בשד העליחב וינפ אריל לתנייל הללא לא יחעי מא ךכ יחאל ׳ אלהה ילחב לבוסש
 בסלמבל בי להקב לל תדלהל ססה לא בס ךכ ךלעמל ליחלנלעחכסב היה;ללחתס יי^ס לחקדנ לל בסיל לחלא הניי



 'ד רמאמ

 ןכו־הקדגל )ל ב&חנ הז? יגי)עה ישד יתאטח מ1יד סישכא לע *דשי תאש להס ׳ יללחה לל לתיג לינחלנלעש סינקז בשלתבל
 לעת ןת בלשל םדאל דיעהל לל ההלדהל יסאת לתכ דחא ןיתמ ןירלסיי סדאה לע לאלבי סיתעפש תא ןלרחאה תנעתב
 טנזא לגיל לדבג3רי יכ םהיעשפל סלעפ סהל לניל יגלע ילבחב לדכלי סיקדב סיילסא סאל תא סהב לשכנשגללנלעה
 תלבעי חלשב לעתשי אל סאל מל בלטב סהיתי ללבי תלבעיל לעתשי סא ןינעה סילתהל׳ [לאת ןלבלשי יכ תאיל יסלתל
 העדלהה דב לע אלהש לל תלדהל יסאתת דאה לע ןירלסייה לאלבישכ יכ תא׳ סיסא יכ לעלשי אל ^א לתישי בל יפנחל לגל
 'לבעל סשה לא בלשיל ליגילנלע לע שכלעל לל אב תזס׳לשחיל^ילפי סינפ יבסב סלבקי סאעעדלל ליגילכלעת בלשל סדאל
 לדלבעי חלשב לעתשי אל סאל■'לגל בלשב סהיתי ללבילדלבער לעתשי סא יתאש להס׳ ליכש לל סלשי סשה הנה לגידלבע
 גיל ברח ילא אלה ילפב^יאזה הרעהה יחא סשה לא לבלשל ןיתאי אללעלפי סינפ יבסב ןידלסייה ללבקי אל סאל לי מל

 חה דב לע סשה סידבלעש סעלאש תאי׳ סרסא יכ לעלשי אל <^א לתישי בל יפנחל הז יחא יתאש להס עעד ילבב לעלגיל
 ל בליא סעכש לתכ סתה ןידלסייה סהילע איבהש סשה לע ללדג סעכ לסעכי בליא לא הזב זתרל בל יפנח סתל הפלנחה
 ייה ללאמ ללבנ ינעה לבא׳ סישדקב סעיחל סשפנ יעלנבעלתע ןכ לעל׳ סרסא יכ לעלשי אל הזלל ססה לא לבלסי אלל
 לס היהש אלהה ן׳חלבס לר׳ סנזא ץחלב לגיל ליכעב ינע ץלחי להזל ינלעה ידלסיי לבסש יחא יתללכ לינע דבת ןירלסייה
 טשה לא סדאה בלשי אל סאל׳ סירחא ןירלסייל לא רסאתל ךייב ןיאל ססת לא לבלסיש סנזא הלגי ינלעהעתחת לבוס
 ע סאל ימאל הז לע סנלעה בלעכה דעי רככ ליעטלע לע סנלעל אלל ןתזה ייקתל ירקל סעלא בשחי לבא ןירלסיהעתחמ

 • : ירק לניאס לניבעס דע׳תללכ לגל סכתע ינא יעכלהל׳לגל ייק יתע לכלע

 שנש יתש הדלנ סא <^אעלבס'למ עשרל עיגי בלטהס׳תאנל " לל בלטל עסרענללעערסהב 'כי קר^
 *•עתאבקידבהיהיקידב אלהש בלסחנס יתלעתאב עשר ןכתיתיעסראלהסלבטלפשנס

 ל הללשב בשעס תילע רזגנש התלאהעיללכ דבת יתאע ללאכעלללכת החגשהה דבתעלבלט עשיה לא לעמי יבכש 'אה
 ערעהל סיקת ןיאשעלנלילעהעלבסה ןתעידלסתת עיניתה החגשהה לא התלד הזל ׳ תתלבהב הישנא לדתעיל טקסהבל
 אבל קזחל אירכ תכל סיתילש סירביאל ער סהבעלסעל סידי עשרה לא ארכ תתל סשה לע עתלעיע ןיאש למכש תילע

 עיביט לעיגי אלש ידכהתלאהלעע־יזגנה תיזגה לאעכיעתה הנש אל תתל לילמעתלערע ןיא ןכ הזב אבליכל הליעה לא
 ט לאלכי ןכ סגל ׳ הללשב הישנא לדתעיש הילע יזגנש הב בשלי אלהש הנידמה לא המלאה עלללכ דבמ עסיק לא
 עכיעת ה חבלנעש עליהת ןפלאב עשר היהי אלשכ לילעעיטיפתעכיעתהעארלה דבמ עשרה לא ךרדה הז לעעלבלט
 גהס תרליש לללכה דללסה דבמ עשיה לא עיגי בלטה הזש יפלעלללכה החגשהה לא התלד הזש ער לא בלטמ לילע ךפהעל
 לע בלט ללתנל ידכ הזלעישיאת החגשהה דבמעלבלט עשרה לא לאלבי יבכש 'בהל ג חילבמ היהי׳ללפ לזמב דללנהס
 דכש עשרל סלשיש ילאר הזלל הייב לכ דכש תפקת לכיא רשיל קידב הבקהש יפלש הסעעלבת הז יא לא לל שיש 'לכז הז יא
 סגיעס לתכ לדיבאהל לינפ לא ריאנלסל סלשמל בעכה יתאש להזל ׳ העלתיענל שפנה יכשמ לדיטל ידכ השעסעליכזה
 ילמג לניאס עשר לל בלטל עשי לזיא ןכי ׳ ןוהידבלאל ןלהייחב י־למדק ןידבע ןלניאד ןללבט יהלאנסל סלסמל סללקנא
 לידלהס עלעתד׳ב יכסב יתאל׳ תלכ תילעה לכ סייקס יתכ התלדל לל ןיביטת ליעליכזת ןיבלית ליעלנלעס ית לכ תאל
 עא ןיבי אל ליסכל עדי אל יעב שיא יתא יילסתהירבדב סדלפת הז אבתנל׳לגו סיפללאה לנמת לאביל הכז עסדה לסע
 ט לירכד ^^יסב יאיבל ׳ דע ידע סדתשהל םייסש להזל יחבנ סנלע סעיגיס ידכ אלה הזש ראיבל גל סיעסר חליפבעאז
 קר לילע׳בשזע דבלע היהש באחא לניבת ןכל תייב לכ יכס חפקי אלל׳תללכ ה ישי יכ דיגהל אלהש החלבתהעאז סעט
 העלא דכש חפק אל סשה ינפל ענכנל קשביסכענש׳לכעב הז לכ סעל׳ה יביעב עיה׳לשעל יכתעה ישא באחאכ היה אל
 יב הערה איכא אל ןכל ינפל באחא ענכנ יכעיאית להילאל סשה יתא לנב יתידע ליתיב היזגה ליתמ לטבל הענכה
 ׳ אבה סללעל סיקידבה ללמג לע ךידה הז לע עשילעלעיגמהעיבלטה ןמ היאר לאיביש לזרל אבתנ יבכל 'לגל לילייב

 הלק הלבמ לע הזה סללעב 'יעשיל׳לט דכש׳יתלשתש סשכ׳מאל׳תכל׳תכ עחא לע לנלבי ישלעל ךכ לנלבי ייבלעל סא׳תא
 אה לע ־חגשההעבסב סיעשית לאעובלט ועיגי יבכשגהל: 'ינל אבה סללעל סיקידבל ב;ט יכש ןימלשמ ךכ סדיבש
 ייבמה עיב ךיבענל בקעי ילבעב ןבל יסכב לחילבהש למכ סיבלטה לע׳סיעסרה לע סאל סיבלטה לע סא סייחאה

 תא סהיבאעלכזב לבנש טלל רלבעב לללבנ יעלביבשלי סג אלא טול לביש יד אלל 'היבאעלכזב טלללבנל ^סלי ללגב
 ר ליהי סא ^א סינבת לחילבי דככ ךרדה הז לעל ׳'לגל ריעהעא יכפה יעלבל הזה יבדל סג ךינפ יעאשנ הנה ךאלמה
 סי ךרד לע סינבת ילבעבעלבאה לחילבי ןכל ׳ ךידבע לאיסילי קחביל סהיבאל יכז תשמ יתאעלבאהעלכזב סיעסי
 אי ןכל ׳ לנב ינפל ללפיש ידכ תבית חילביל ןלה ׳ולסאל עשרה עיגי סיתעפש אטלח ליח קידבל ןלפבל שבלי קילבל ןיכי

 גהיקזח , עמת אביש דכ זחאל הב קה,ךיראהש לזיא קידב ןב לנתמ אביש ילכ סיתי עשיה ךייאי



 ד רמאמ

 ת סיעשד ןחילצי יבכש דע סהת ע־יפתל ידכ סיעשי סהש סי־לחא לע החגסהה דכמ סא)׳ הביה ןימה הזמל" )ה-קזח
 ־ימ לנזימקנ גקחקל שלטיטלל עסית דכנ דבלכנל החלכה (־גיכס למכ׳ סשה לש למעז ילכ סעליהל ס^ילמכ םתש סייחח
 י^זל־יכע סע לעל ליחלשא <ונח דגכ־יפא טכס דלשא דה כייחנס לע בלחכה׳ליא םדי לעכילרחאגילמלאמל לאישי יעשימ

 רככש איה דהל :לנל ךכ יגיכפני לגל המחלמ ילכ יל ה^יא קפמ יכנ לכלככ לע מאנ ןכל־ זכ זלכלל ללש לללסל לגיכא
 הבלט סהל עיפשמ זכשהס׳יתעפש סמכע דלכעכ ־סיקידכה ריבעכ סאל סתכע ילבעכ סא סיעשיה לא^ילבלט לעיגי
 הש לזדאש המ הז ךיד לעל׳ ללעכ לגילפהל לשדק חלי גזיא לכבעל לימשב ליכפל הבלשעב לבלשי אלש סכל^א קזחל ידכ
 בעב סא5׳ הבלשעב לבלשיש ידכ סהל ךייאמל דסח קפח ישהש הז ךפהכ לא סיעשדת ן־מ הכלשהה יכיד עכלמ תכקהש

 רלדכ סידמלעת סיקידכה יכס הכי^יי לניעיכ קיזחמ לגדיהכ עשיה לא זילעיגמה^לכלטה ילכעכש סיקידכה ילכעכ
 ילאר היה אל ערה שעתה השעיש ׳•ןכ^ק עשרה לא עיגמ שכלעה היה סאש הזל׳ ס^ימל^כ סיקיזחת זכעל הז ן־יאלדל אלהה
 מ הכיא סשהגיא ס^ידלכעש יתללל קללחל ןיד לעכל סלקמ היהש יפל ׳ הכהאמ סשה סידכלעה םיקידכל הכלט קיזחהל
 דימ עשרה ישכאל עיגת סכלעה ןיאש סדאה הארישכ לכא ׳ סיעשיל עיגמש סיאליש שכלעהעאדימ אלא הבהאת
 לע דיעמ המלש ן׳כל׳ גיכיעכ ישיה שיא לכ הסעי הז רלבעכל סכלע סהילע עיגי אל סללעלש סיכשלח עיה ס^ילשע לע
 לע הימתמכ ליל׳ ערעלשעל סהכ סדאה בל אלמ ןכל היהת עיה השעת סגתפ השענ ןיא רשא יתאתילהק רפסכ הז
 שעל סדאה בל אלמיש הכס אלה יאדלכ הזש ערה השעמה השעיש ^כע עשיה לא עיגת שניעה ןיא המל תלא׳ ךידה הז
 ךיראמ ישהש הזכ הכסהש מללכ־ לל ךיראתל ער_קאמ השלע אטלח ישא תאל׳ לנרכזשעלכס בל הז יכ בישמל׳ עיגילטעל
 סג יכ תאל תיזיא הכסל היהי הזש ןכ סג דאיכל׳ לנכתכש למכ בלשי אלש ידכ לא ליכפל הכלש^יכ בלשיש ילכ סא עשיל

 סיקלאה יאריל כלט ךשמיש ידכ ןכ סג איה עלכידאתגיכסש תללכ ליכפלמ לאריש סיקלאה יאריל 3לט היהי דשא ינא עדלי
 הזל עשרה לאעלכלטה לעיגי סרלכעכס^ילכשה ןה ללאל :שנלע ;יארימ אלל הכהאמ להלדכעיל ייכפלת לאריש

 אש המש ימאכשכ אסלנה שיחכנס רשפא דבכ לכא׳עמאכ בלט בלטהל5יתאב עשר עשרהש לד אשלכתל אלשכה הדלכשכ
 ^קשדלקתעא ייה השאל רמלאה לזרא׳ קילכ אלהש לכ עדלי^ילכסחמ עדליה יללאש ןכ לניא עשי אלהש לכ ןימדמ לכחכאש

 תתש תאכשכ אישנה שיחככש רשפא יככ ןכל׳ לכלכ הכלש;י דתיה אמשעשדלקמ רלמג עשר יפא ילכ ינאש ;ינמ לע יל
 לר לליח;ימ אלה עשר ימי לכ זפילא תאמכל׳ );יערל לילעכל רלמש רשלע תמלש'תא כלט יניא כלט אלהש לכ ןימלמ לנאש
 הכרמ סיסכנ הכרמ לזאכגאידל רעטבתל דיתנק כאלכל לללחעמ אלתשיפל^לעי ןה לל תלעיגתה"ןתה;רלכלטהש רשפאל
 הטונ ללעלכ היהש למכ כלט לניאש רשפא ביט אלהש סיניעל האיכש המ יפאל עשרל סיכלאכמ סיכי ללד יתאתכל הגאד
 עיגה ךיא'ירמיאל'יתמ,ה סעה לכל ל;ילכה ישיעכ שה;רחגשהכל לל תלנ;יתהית לפלנ היה סאל ןלמטמ לי;יחגר היהל ליפיל
 הכיה הזכ אכליכל * ןימטמהגראיגמ לנתת עלגמל עסית^יערל תית^ימאה ךיד לעלןיאזה תללדגה החגשהה עשיה לא

 : יפלסישת

 יי ןימרלג ןהי;יינלעש סדא ינכ ןיעדלי;ילכד סימעפש ימאנל * לל ערל קידב תינילק ;ייסתכ גי קר^
 תה כל־ימ לטיע להכש ית לא התלד הזל סשה יטפשמ לע יגע ןיארלקל ןיקעלכ הז לכ סעל ןתיריסיי
 א הזב אנייכ לעל לילח לע רג;י ארלקל דע1ינת הז לכ סעל לילח ידיל לאיבה לתגהנה עלרש עדליש הללחה לא לא לגשמה
 חנא סימשא לבא סיימיא ס;וליה סע לנל סיקלא תשעעאז תת ליתאש ׳גןסיי יחא לתכ ׳ לכרל <^לס;ר ס דא;דללא רמא
 יללא אטלחה לא ךיראתל דסח בי ישהש יפל סדאה אטחי הביה סימעפ ןכל ללאב אבליכב דבדל ךריכ ןיאל ־־לגי לכחנא
 סשה לא בלשיש ל/ילא ריעהל סדקש אטחה׳לע ןירלסיי^לילע הבקה איבתשכל לאטחעא אטלתת חכסיש דע הבלז^ב בלשי
 ע לאב סנח לעש ימלאל קעלכל ס;ריא תכלש ישה ךכ סהת יכזנ לניא אלהש למכש בשלחל לי;ילניע חכשש יפל ר;נ;ל אדיק
 ל תללהש ימל התלד הזל העל;י סשה לע לבשחי לתדקש ס;ילאטח ןייכלז ןיא לא ןיעדלי ןניאש סדא ינבל׳יילסית ללא לילע
 אבסכל לבלחגקא תללה חכשש דע ןמזה ךיא ךכ לכל ןלערפה ןמז לל ךיראהל תללה סע דסח;ינ הללתהל זיז ^לא.לריבחל

 סיעדלי ןניאש סיסנאהל סנח לע לעלא שגלנ אלהש רתלאל לנממ סערעמל לב שחכמ אלה הללה,ןת לביח עיבנחל חילמה
 עדסיי׳יחה ןמ רכזנש רחא הילהל לסכע דע לעבנזי אל תמל לל בייח תיהש;ימא היה ללא יימלאל תללה^יא ןילככת בלחה
 אכליכ לעל סליעל לבלח הביג הב קה ןיא כ (^ש יאבה ידכד ללא'לכל ׳ לסכע דע ךיראהש למכ לל ךיראמ תללמה ןיא התל
 כ הנה איבנה יתא הזב אנליכ לעל־היליד יבגל היפא ךיראמ אלא יתלעמ ןלר;ילתי אלה ןד;יל הב קה רמלאה לכ 'תא הזב

 סכיתלנלע ס;יחכשש ילבעכש לבשחגזי אל דמללכ לגל יגלתלש סא יכ השחא אל ינפל הבלתכ



 "דרמ?^מ

 ?}אב קסע ינל (ייא?׳ סיאטנחה קיח לאגק?נ?עה סלסל הסחא אל3 ינפל 'יבטזיכ סנהס ןכ לניאס ינא ט^ןיחכס סבי5י?כלע
 סעכגיהי לילאל יכ זפילאמנאזיל)את?עני;יפה3דכסבדג5י'יאדלקל ןמנעב סיעסלפה סינלסארבאל? ןמכע סיחכלסה
 3י?יה סעל׳ הנבהל לכס ילב ססה יטפסת לע סיקעלנל העל_]זי ה לע סייבדמל רנ3י סיאילק קדאה ימעמ סיבי ןכל׳'לגל

 סנטב אלמל ללכליס ידכ בליל בהזל <!ןסכ סהל היהי אלס לע סימעיקמ סה הזמ ךמליל ס^יייחמב חיכהה סהל אנמיט
 אלל הביהעלליעב לכעביל ל5יסיל ללכאיס ידכ סללא אייכל קזח חכ ס הל היהי אל המלל׳ ךסמ אלת ימח ןייב יכ^יסהל?
 ה בדה הברה יבכל׳ לנממ יגקלי בהזל ^סכ׳ללפל היהי המל לקעזיל ילמחתל ייזחת יגלנענקב לגנע^יל סשחד סהל באכי

 טהילע הבלסאהס ללכ סלקמ לל ןיא סטימה ללאגזימלעיגיס יאלבמ אלהלגה קלחה ןמ בי קיפב ללא לע ביסהל הילמה
 לללז לא למכע חכלסל לכסל יגלפ אלהס ימס׳קידב לניא קדב להלבשחיס ימס הזל אלסנה לא אסלנה שיחכהל אלה ללכ ךיד
 הארי ססהל סיניעל הארי סדאהס סדאת הארי ישא אל יכ קידנ איקש ילאר ןיא ןלה להעיבשי אלש הרבק ל^עדל אכלסל

 הבלרמ עימ לגילא לינהל טעלמ עי סדאל אבי סימעפס ער לניא ער להבשחיש המש אלשנה שיחכהל יספא ןכל• בבלל
 הברה סימעפ אבמנל׳ לינעב ינע קלחי אלהילא מאמכ ןכ סנ להזל תלעמל לניכז רסא'לגל ה ךדלא קלספ לע לזראש למכ
 ער לבשחי ילאל ס;ילעלרז י^יקזח יגירסי ינאל איבנה'מא הזב אבליכ לעל׳הבלימ בלטל תבס אלהש עד לע •ינק אךייש טלא
 ערהל גימאב ןכ היהיש קידנת חיננ סא סג לבאל׳ אשלנת לא אלשנה שיחכהל רשפא סהב אבליכל ללא לכבש הזב ללכהל
 לללכה עבטה דנמ׳אה ׳לל בלטל עשרב לניכזשגילבסה דל ;ילמלד^ילבס דלגילעי קילבה לא ליק דבכגימאב ע־י היהיש

 לליבהל לילע חגסליס ילאר ןפלאב קידבה היהי אלשב עשר סע קידב ^ט:ס ססג רמאגל ללאכ דספההל הילתה עבט למב
 לא גיכרעמה^יאדלתחבנל גילמלסהמ ןפלאב קידבה היהי אלסכ^יכרעמהגיארלהבלללכהעבטהדנמלא׳לגיערמ
 ימאב קדנהלאגקגערלעיגילהמתרזג הילע יזגנ הנידממ לא הלפס תמלאמ היהיש לא דימגיהלחילגזמהסללת היהיש
 תמלאה יקלח ןעמה דבמ אלא ןמבע דגמ אל סיטיפה לע לללחי המלאה לע^ילרזגנהלללגכתגיליזגהש יפל .*יגילעגמחב

 ןיכילי ךלמהגיללגב ליריבחל לאינד ללגש למכ סילאד י^ילב לא ןהילא סילאר ליהיס ןיבגילנלרה סה^לע לללחי הזלל איהה
 סעפל ׳ עללגל ןיילאי ליה אל ןמגע דגמס פע א המלאה לע לא סלשלרי לע היזגנש תיזגה דגמ תיקדג ;יללגב הימייל
 ש למכ לרלד ינב לע סימחר שקבי אלשכ לל בסחיס סנלעה דג לע תמלאה קלללכ ילבעב קידגה לעגילעי לללחי ןכ סנ
 רלשקב אלל סילד ינכ לע סימחי שקבל סהל תיהש ילבעב ל0:ענ ילדה ילודג ליתש ןלילכנ ןללחמ• ךלמילאש לזיאש

 גזילמב קלפחא אל יכ'ל;דכת מא למליקכ ץפחגיי אלהש למכ סללעה סליקב ץיפחד ססת יכידב ךליש לל ילאר קידגתש הזל
 גילללכ דלבעבבילער קידגת לע וללחי סעפל׳ךכ לע שנענ אלה ןכ הסעי אלשכל תיחל ליכידמ לבלשב סא יכ ה סאנ^ימה

 סיית לכקי קידגהש עדמל סללעק סליקב קפח ישה3רליקלש הזל המלאה ללכ לע יפכל ידכ לב א שניעה דג לע אל המלאה
 אבל רזגנה ערה רפלכקידגה לע ןיילסיי הביקה איכמייפל הבקה לס ליעלדמ לע יגע יקי אללגילפי טפ יבסביירלסייה
 זחיל סשה מא בלגזיכב סילפמ הז אגמנלעיפכמ סיקידג לס ןגיגיימ לזיאש להזל ןהילע תיפכ היהיש ידכ המלאה ללכ לע
 אגיילכל סגלעגיא אסע עלע בכשע ישא סימיה יפסמ לילע לאיסיגייכ ןוע ;יא;ימסל ילאמשה ךדג לע בבס לאקזחיל
 ידבע ליכשי הנה סיפכ רכזנש תמ לכ אוה הז לעל׳ 'לגל הדלתיגייב ןיעעא גיאסנלגקינס 'ינמיה ךדג לעעבכסל תלא נקא
 סלבס וניבלאכמל אשנ אלה לניילח ןכא ימאל׳ ידבע לארשי ה;יאל בקעי ידבע אדי;י לא העאל׳ ידבע סאיקב לארשי לע
 רלבעב סתילע ןיאבש לבסחי סיקדגה לע ןיאב ןידוסייתתאליהשמאי׳הנלעמל טיקלת הכלמ עיגנ להלנכשחלנחנאנ
 מה לע וא המלאה ללכ לע לא סלועה ללכ לע היפכ סה לבא ס;יאטחב סתילע ןיאב ןיאש ןכ לניאל הזמ להמ;ייל ןמגע

 ביט השעי ישא ץראב קלג ןיא סלאש אוהל עיסיאת זחנשהת לגת קילגה לע ^לעי לאלבי סימעפלש בהל " הנילמה
 ןו ןקב העיה אלס לא ןהמ בלשל לבל לא ןענ אלל /ןוסב לא הליחעב לא תעדי ןהב תיהשעליבעב אטח אמסל׳ אטחי אלל
 עה ייחל עלכזל אטח לכמ יקנ אהיש ילכ לייחב ןייוסיי טעמב לליבשעלייכע ןעלא קרמל הביקה הגלרל הילארת הטיחה
 לע שנועה עיגי ןכיחגנ ןלדבאבלנלללילכהזה סללעבליעלבנטרכשעסדתלאהבקהסלשמסלמכס׳אבתסלועה
 לע לנממ ןיעיפנ עלריבע טלעימלעליכלז לכלר לזראס למכ׳ ־דיגנ סעונל הכזיש דכ לליבשעל־־ייבע טלעימ לע קילגה
 מ ןירלסיי סיקידגה לע לאלבי סימעפ כ״נל׳ אבה סללעל סלסמ ליכש ללטיל ילכ סללעב תשעסעללקגילייבע טלעימ
 ןלילשי ןמשד ךרל לע לילא ןכלמ אלהש לא לב לסכתל ליחעת אלהש אטחה ןמ לימסל דכעיסיאה החגשהה דגת



 ר רמאמ

 ת גה:הל יעביה ׳5ןסכ)איבנה מ/רת5 הבוטה בוימ וטעבי אלש ידכ הזו לאישילעמגע הפילן¥ש ומכו טעביו ןויוסי
 עמ הזו ונימאש ומכ קידבהגזיבפב עשיה לאעובוט ועיגיש ומכ עשיהגלבסב^יועי קדבה לא ועיגי סימעפלש איה
 ע־זהלעחדכהב ךשמי אוהס המ שנוע סעדז לעו סהילע יזגגו סיעשי מהעוכאהס ינפמסא׳סינוש םינפמ
 דיע בלנו ךלמיחאגיהנו קמאה אטח ימעכ ילע ער;לכ לע שנועה ךסמנש ומכ סיקידב וא סיעשד ויהיש ןה אוהה
 כ לס ויטעב ו3ימ ד לזיאס ומכ סיעסד ןא סיקידב ויהיש ןה ועיז לכ לע םדא אטח שנוע ךשמנו׳ אטח וקואב סינהכה
 אלש פע אש ינפמ םאו׳ סחנ לס ו^יבעב םדא אטחש ינומדקה א1מב אל םא לב ועומיס ןיע םדיב היה אלש מולכ שחנ
 דב ויהיש פע'א ה־יקמב םינבה לא תובאה ןמ שנועה ךסמידבלב3לובאהלע אלא םעיזלעלביובאה לע היזג היזגנ
 ומכ וא עובאה ןלעב םיקדב םהש פע'א ינועב לינב ליאסנל לנוממ דבא ואטח יובעבו דישע היהש ימ ומכ םיקידב
 לר^יובא מאנ ךרדה הז לעו׳ םהיבא ןועב תולגב םהייחא םהינב^מאשנו ולגוביולג םהילע יזגנל ואטחגילבאה םא
 םביאב םיראשנ םינבה ליהו׳ םילוג ויה אל לא םנוממ ןדבוא םהינב ליה אל לא טח אל תלכאה םאש מו םניאל ואטח
 ו םנוממ ודבאי וא םביאמ ולגיש עתהמ ןפואב םינבה ליתי אלש דוע לכ םהל ראשנה םהיבא ןוממב םירישע ויה וא
 ממ םילוג עה אל ץיאכ םיראשנ ליה םאו הלזיתמירשעגיתל וא ן׳ראבגלבסל בוסל וכזיש בוטהמגידמב*ויה אלש פע׳אל
 םאטחב תלכאה לא אבה ינועה יאתיולגהש הז יפל אבמנו׳ לתלא ןידבוא ליה אל םהיבאמ ןוממ םהל יאשנ םאו הנממ
 כ אשי אל ןב מאו לאקזחי הז ראיב יככל׳ הלילח יסה קחבלוע היהי הזש באה ןועב ןבה אסיס אל םינבה לתלא ןילכוס

 'יברה לא אטחתימירגל םשה לולח רבדב היהי םא יגילוז׳תלמת איה גיאטוחה שפנה ןבה ןלעב אשי אל באו באה ןלעב
 בוטל תלעי קילפה לא ועיגי םימעפלש איה דהו ׳ ילע ןינעב היהש ומכ ןכ םג ערזה לע שנועה ךשמי זאש םיאורה
 דבועה רומגה קידבה לע ןיאבה ןירוסיי ןה׳אה׳םינפגלע הזו ןויסנ ןכ םג ןיארקנו הבהאלש ןיילסיי ןיארקנה ןהו ול
 יא םדאהש הזו וספנבסןאטח תמהוז וא האמוט וז יא קרמל ןירוסיי מלע איכמ ותוא םסהתכהאמס היומג בהאמ םסה
 בה 'יפאו השעתלבמ םויקב לבעתמ אוהש וא ןברק םהילע בייח וניאשתללקתלייכעב םימעפל אטחי אלש ול רשפא
 לכמ שנועל ןייואר ןניאו ןהילע אב ןברק ןיאש יפ לע ^א וללה םירבדו׳ ןהילע בושל ןבל לא ןתונ וניא רומגה קידבה
 הב ןיאש הריבעה הז רובעבו׳ אבה םלועב התנידמ טועמל הבס ןה התוא ןיאמטמו שפנה ןימהזמ ןהש דבמ םוקמ
 תבהאמו :תלעוכש׳סממיא קיפב רכזומכ הרפכ הכירב שנועל הדאי הניאש יפ לע *'ןא *!;וסכ אלו הלחתב אל תעידי
 מ יפכ הל היוארה הגרדמה גישתש ידכ שפנבש האמוטו אמהוז התוא קיויל ןירוסיי וילע איביש אוה קידבהתאתי םשה
 נ זיאיקנ םדאל העודי ןתכס ןיאש יפל תמוע קתמל ןהש יפ לע *!ןא ןללה ןירנסיד׳ יבד הקיעי אצו׳ םיבוטה הישעמ

 ירבדכ ןלע אלב ןי-יוסיי ןיא םלועלש לומגה יעשב בתכש לז ןבמיהתעד יפל הבהאלש ןירלסיי ןכ םג ןיארקנו ןויסכ
 מ אלא תיחדנ אלש לז ברה רבוס אימימ התלא תיחדנש יפ לע *!ןא ןוע אלפ ןייוסיי ןיאו טח אלב התימ ןיא מאס ימא י
 ןירוסיי םדאה לע םלועל ואוביש רשפא יאש׳מוא ןכ לעו׳ ןוע אלב ןירוסיי ןיאמתיחדנ אל לבא אטח אלב התימ ןיאמ
 ת אלש ידכ םדאהתא םסהתכהאמ םתש יפל הבהאלש ןירוסיי ק/^קנ ונרמאש ךרדה הזלע סהשכ םלואו׳ ןוע אלב
 'ירוסייה ןמ׳בה ןפואהו׳ הישעמ יפל הל היואיהתגרלמ לא שפנה עיגתסמ וב שיגרה אלש לק אטח הז יא תמהוז ענמת
 לשיי םדאה לא ועיגי רבכש מאש לז ןואגהתעל אוהו המואב םסרלפמה םתקהתעדה^יפלאוהדה הבסה יפכ ןיאבה
 במ םימעפלש הזו׳ ןויסנ ןיארקנו ללכ אטח לע ןיאב ןניאש יפל הבהא לס ןירלסיי ןיאדקנת ?הו ללכ ןוע ילפ זייוסיי
 תעדל םכתא כיקלא׳ה הסנמ יכ׳ותכש ומכ הרומג הבהאמ םשה דבוע אוה םא ותוסנליקידב&י-לע ןירלסי תב קה איבמ
 יב הינתנ הבהאמ םסה דבועו הבוט ותבשחמש םדאה לכ אלש הזו׳ שנועתאייו יכשתכהאמ דבוע אוה םא וא׳'וכן
 ינועה ךיתמ םסה דובעלו םוקמ לס ותכהאל למעהו חיוטה לובסל ובלתא קזחל ודי לאל שי החלבההו הולשה ימיב
 הבקה איבת ןכ לעו ׳ הקובו תיב וילע אפב םוקמ לש ויתהמ לע יגת איקי אלסו טקסההו הולשה ךותמ ומכ רעבהו
 םיקלא אריו דסיו סת היה בויאש הא־ית אלה׳ הבוטה הבשחמה םע בוטה השעמה םיכסי םאתעדל קידבה לע ןירוסיי
 ןירוסיי ץלע ואבשכ יכ םוקמ לש ותבהאל לעופב למעהו חרוטה לובסל לוכי אלו הבוט ותנווכו ותבשחמו ערמ יסו
 עב תכס התא אלה׳ םיקלא .חא בויא ארי םנחת מאש ןטשה,ירבד ותמאתנ ךכ ךותמו תב קה לס מתתמ לע יגת איק
 שכ ןכ לעו׳ הדמיג הבהאמ אל שנועתאייו יכסתבהאמ םשה דבוע היהש עדונו׳ ול דשא לכ דעבו ותיכ דעבו ודעב
 לע םירמואה םדא ינבל רדבתמ םדי לעש יפל הבהאלש ןירוסיי ןיארקנקידבה לע ןימה הזמ ןירוסיי איבמ תב קהסכ
 רעבה ךותמ ססה םידבוע םהה 'יקידבהס ועדיו לכה וריכי ךכ ךותמש תבהאמ םידבוע ןניאש קחילבמה סיקידנה

 ןירוסייש םדא תאמ סא לז¥יש אוה הז לעו'הולשה ךותמ ומכ



 ׳ד רמאמ

 מ אלל ספשפ ׳ תפיפנל בס הבלסע הסעי אפתל ספספ מל לניכיד הספחכ בס מסעמב ספספי לילע ןיאכ ןיריסייס םדא
 בהאי רשאגקא יכ בס הבהאלס ןירלסייס עלדיב אבת אלל הל]י סל הי לניסיגק יסא רבגה ירסא בס הרלק׳לטבב הלגי אבמ
 י לדיב ה ן׳פחל בס לדיב סייקגית חלתל^יס אלא דלע אלל סיתי ךיראי עיז תארי ליכס המ הבהאמ ןלבק סאל סל חיכלי ה
 רמללכ לילע סיאב ןירלסייס סדא האלר סא תאל סדאה לע סיאכה ןירלסייה יבית לכ רמאמה הזב לללכ לזר הבה ׳ חלבי
 ס דבמ אלל טיעכ לילע ןיאב ןה לבא הבלסארה הבסה ך־יד לעל לללכה עבטה דבמ ןביאס ןיחבמלהאמסדלחייבלילע
 אר ןכ לעי העידי ןהב סיס ;ילריבע לע ימללכ בה הבסה יפכ לילע ןיאב סא ליסעתב ספספי זאגייללכ הבס סלס

 כ ןהס אבמ אלס לד אבמ אלל ספספ להמחייל ססה לא בלסיל הבלסגי הסעי אבמל ספספ סאל ליסעמב ספספל לל ילאר
 אטחה ריכמ יביא ןכ לעל׳לבמבל הרל^יב יקב היה אלס יפל סא העידי ןליסחב מללכ הרלמ ללטבב הלגיי בה הבסה יפכ

 סירלסייה לילא לעיגיס רספא דב הז יא לע ןיחבהל עדלילביאס יפל סאל דיסח ץראה סע אלל ד״עלבממיהזיס ידכ
 תיכלי ה בהאי רשאגיא בס ןה הבהאלס ןירלסייס עלדיב אבמ אלל הלמ לבבקכסגה הבסה יפכ הזל אלה אטח אלס יפע !א
 ןידלסיי ןהס עלדיב למיביחבל אטלחהגירכה ןליסחב ליגב אלל בה הבסב אל 'לל5יל לל ןיאס ילמג ןלבבל סכח אלה סאל׳לגל
 טל היפכ ךייבס לק אטח הז יא קימל סשהנקבהאמ סהס הבממ׳אה ןפלאה יעכ סא דהגיאזה הבסה יפכ לד הבהאלס
 א לבממ המקבלאלללילברהלבבגיא״׳סימ באהס למכהלהילאדתהגרדמהגיסגיסידכהגיאמלטלספבהגחמהלזרתטל
 סי סא למלסבל בה ןפלאה יפכ ימאל ׳ הברי ןב 5יא באכל להזל הללדג הגרדמל לל בלטל לבס ךללכלה ןת לגילא רהטל אלא
 סדאהסכ יכ־ לכל לרכס הת הבהאת ןלבק סא רתא כ על ליגילדמ לע רגמ איקי אלל קמלס למבהאללמעהל חרלטה ליבסי
 סלקמ לס למבהא עיגמה ילאר ןכיה דע לדי לע ןיייכמ׳יסכאה לכס יפל לרכס תברמממילפי סינפ רבסב ןירלסייה לבקמ
 *יאבה ןידלסייה ןהלמתאב הבהא לס ןירלסיי ןיאיקבה ןה ידלסייה ןמ׳גה ןפלאהל :הרלמג הבהאמ ססהדלבעל לאלבין

 ס לבא הסלב רככס למיסכל אלל לל ינארה קלריתק לבק רככס ללכ אטח רסא ןלע מיב ןיאס אטח קרמל אל סדאה לע
 יעתי ןגיאס ירכדב סג לבא דבלב סדא יבבלייעלדיהל ייללגה׳ירבדב אלל׳ירלסיי לילע איבמ לגילא למכהאל ססה דסחמס

 , עמ רכס לל היהיס לרכסמלכרהל ידכ הזל ססה אלא סיאלר סס ןיאס סלקמב סירהה דחאב הגייהס הדיקעב סדא יבבל

 סא לני׳סכב דלמעי סא עדלי יסהס יחא בה ןפלאה לע יתאמיל לאסגי סאל ׳ דבלב הבלט הבשחמ דכש אלל בלט הסעמ
 לתכ לדלאמ לכבל לספנ לכבל לבבל לכב הרלמג הבהאמ ססה דביע הזה קידבהס עדמ יסהס דחאגה ןפלא לע ןכל לאל
 ל לעיפב למעהל חינטה לבלסה יכס היהיס ילאר ןיאס הזב הבלסמה ׳ לללה ןירלסייה לא ךילב המ הזב הסלנ רככס

 ׳ ללהחיס ילאר ןיאס חגיפמכ ־יגלח ללהמי לא רמאנ הזב אבליכ לעל לעלפב למלא לכיס לניאס ימל הלס סנקתלס ימיבהאל

 לעיפב הרלבגה תסעל לעפ דבכס ימכ תמחלמ ילכ דלגח אלתל המלסעל ןכלמ אלהס יפע ח לעיפב הדלבגת הסע אלס ימ
 ה הסעמה סיכסיס לליגרהל יידנה לע ןידלסיי הבה איבמ תברק סימעפ ןכ לעל המחלמה ילכ לילעת חמפמה אלה^
 הנקי לעפ לכס יפל ססת מבהאב לבל קזחמי הסעמה ךיגיתס לתג ימלי רכסל ילאר היהיל הבלטה הבשחמה סע בלטק
 הנללכ רכסל אל הבוטה הניל^ סע ביטה הסעמ רכסל תזב הכיזל הסעמגיללזב מינקנ יהסמ רגילי תקזח הנלכגי ספנב
 טה לובסל ךליג־יהל יפ ךמלשנןממלל ךמלכע ןעמל יכ לז ןב תרה במכס לתכ ןניסנ תדובעב לגרהה ארקיל דבלב הבלט

 "ךילאה אבס לד ׳ סיקלאז יצ ס מאגילסג רלבעבל יכ רמאס ביגיכה 'יפ ןכל ׳ סלקתלס לגיבתאל לעפב למעהל חילטה

 סלקמלס למבהאל רעצהל למעהו חינטה לעפב לובסל סכליגיהל׳אה׳גילבסבל סדיעית סידיפלבלגינארלנמלללקב
 )הסענ סמרמאס בלטה דלעדהל תבלטה קבסחתה אבמס יחאל ׳ ססת מבהאל הקזח הניכמ שפנב הנקי הסעמהס יפל

 סנלעה לדיג לע סכגיא׳יעהל בהל^^דבלב הבלט הבשחמ יכס אל בלט הסעמ לע לגילתתדנס סכל היהי לעלפה לא עמסנ>
 סכמא סכיקלא ה הסנת יכ רתאס בלמכה יפ ןכל ׳ סכינפ לע למאיי היתמ ינבעבל לזזל ססה ירבד לע יבלעל עיגתק
 ס הז סע סכל תיהיל ססתגיא הבהאהמניכמ סככבלב קזחממש ידכ הדלבעה יכרדב סכמא ליגימ אלה יסהס תללכ ע)
 אלהה סללחה סללח לא אלהה איבנה ייפד יחא סימפנ סכניאל תבהאמ ןידבלע סמיאס לעופב עדמסכבלט הסעמ יכס
 רבדה הזס דלבכל סיסכנל יסלעב יע האבה תחלבהתל׳ייחא סיקלאמדלבעב סיאלי סקאס המלדמהמלעלגיה ילבעב
 לאימל לגי סירנמ ץראכ לנבסי רסא תא סגיעדי סקא יכ סיבבנ תסיפב תסמ ימאל זע דלבעל סדאתמא הגיפמת אלה
 סמיאד ןבאל ץע סהה סילללגהל סיניקסהמליה סעס סמיאיס יפלסלר׳גנלתסאלא סיא סכב סי ןפ׳גנל סהיבלקסמ^

 המפגיי אתס ססלח ינא הזלל סההגילמלאה סע ישא בהזהל ^סכה דכי



 'דרמאמ

 לא ה הפנמ ט דמא הזב אב)יכ.לע) טנ סכב שי ןפ ימא ןכ לעל איהה החלבהתגקדליחל סהייחא סכמ סדא העפתי
 ללדג ד^קמ סכדכש פיהיל הבהאהגוינלכגיב סילגילמ ליהע איהה החלבהה יחא ל^פגקנזי אלש יזיאש מללכ סכגיא סכיקלא
 קפסמ הזל שנלע 3יאריל דכס;יבהאמ אלל הילמג הבהאת ידבלע סעאש עדלד לגקבהאל לעפב ללבסגיש תילטה ילבעב
 הנלכהש ישה הבישגה ןפלאה הזמ חיכהב אלה דיקעב יכזכה ןליסנה ןינע לבא ׳ינשה ןפלאה ךיד לע סיאבה ןיילסייל
 ב הבלט הנרכ יכש אלל הבלטה הבשחתה סע בלטה השעת יכש לל היהיל לעלפה לא אבע סהיבא בלב הנקיהש הבלטה
 לא אביש סדלןי יבדב העידיה לא חיכהבעפלח^ית איה לעלפה לא אביש יחא יבדבעלפלנה העידיהש ילכעבל ׳ דבלב
 הגיע השדחגינ אלש מלהשא יכ יגלעדי אנ הנה למכ העידי לב השדח^ינ אלש יפעיא מל יגיעדי הגלע יכ לנלכה תאי לעלפה
 'יקלא איי הגיאש הילתה לעלפהעיגה׳תללכעי^תא ה^ייהעמדלןיה העידיהש הילתה לעיפה אלא הזב העידיה סהיבאל
 ת הניא לנקחב ילנשגיבייחמ איהש יפעחש יתאתה הזמג יפב לניאיב דככעאזה העידיהל ׳ הילמג הבהאת סשה דבלע
 סייבדביבד^ישילאיל גלישהיכאלמלהייקהנגלנאלשסדאינב ןלשלדעי3יעדי*לגזיכהיתאילליי לקתבילנשגחבייתמ
 ת לעלפב השעמה השענ זאש יפל י3יעדי הניע תאנ ׳ סלקמ לכב ןליסנ ןלשל בלניכה ייכזי הז ילבעבל ׳ לנילא סינבית
 לנימהתללדג ינימ דבלע סללעב ןיאש שנלע/יאייל אלל הבהאת דבלעל סיקלא איי סהיבאש עדיי היהש הת לע הילת
 בהאמ סשה דביע לניליה לע הילת ללדגנילא הזל ישה בהאל ןכ׳לשעמ ענמנ אלל הנש זל ןב לגיליה יחא לדיחי לנבל טחלש

 ה לריכזהש הבהאלש ןיילסי ךיע ןה ןיילסייה ןמ ןימה הזל יבהלא סהיבא עיז ימאל יבהלאב יגקכה ליאני הזלל הילמג
 לתעהל תילטה לעפב לכסיש ידכ תללכ תכש עלביהל לילע ןיילסיי איבת קידבהניא לניבהא דכמ ה בהש ןהל לז 'ינלאגה
 לאבש יילשייה ןיממ ןניא ןיילסייה ולאל דבלב הבלט הבשחמ יכש אל בלט השעמ יכס לל היהיש ידכ הבקה לס לעכהאל
 ובזע ץיאב היהשניפלתה שגידל מלע יתלשמה לבב ךלת יגילתב סגל לב נש היקזח לע אבש ןליסנה ןת אלל בליא לע
 ׳לגל לבל הבג יכ להיקזח ביסה מלע ללתגכאלמעכה דיעהש למכ הזב לשכנל ׳ ובבלב ישאלכעעדל לנילסנל סיקלאה
 ה סיקידכה לע אלא ןיאב ןניאגה ןפלאח ד ע ןיאבה ןיילסיה ללא לבא דבלב ינשה ןפלאהת ליה ןליסנהל ןיילסיה ןתלאש
 'יפשמ לניאש סיעעתמ׳ינקנקב קדלב לניא לנשבכעא קדלב איהשכ הזה יכויה ןחבי קידב ה יבב לזיאש למכ׳יילמגה
 קלאהל דהה ליבשנ ןניא סיתעפ המכ סהילע סיקתיפאס סיפי טקנקב קדלב אלה יתבל ליבלש אלהש דע וילע שיקהל
 חל דשח סה לכאליי לקחב ללע ןניא לייבחל אביקע י לתכ סיקידכה לע לאביסכ ןירלשייה ןת ןימה הזל קיבאניא הסנ
 סדא ןיאש דבל הבלט בשחת יכש אל הבהאת לעלפב׳ידבלעהל בלט הסעמ יכש סהלנ1תל^ץפחניי אלהש לניאמ הנינחל
 ןפלאה לע תלשקהל ןיא הז יפלל ׳ הב קהלש לעבהאל למעהו חילטה לעלפב ללכשיש דע הילמגה הבהאה עגידמל עיגמ
 ת ןיא לניתאש למכ יכ לעלא הסני התל לנלישנב דתלעל הדובעב לגילת אלה הזה קידכהש עדלי ישהש יחא תללל הזהגה
 על ססה הלכ התל תלאל התלד הז ייהו׳ דבלב הבשחמב דבלעהניגידמל הלס לעופב דב על דעילעמה יכשהניגידמ
 התיישע לע עיגי הלכמה יכשש הבלשתה יאלבמ קפס ילב הזש ןתיישעב סדאה בשחיש יד אלה ל.דלפבתלכתהתלםעל
 ב קנעה אלה ןכלתלסעל תימשל לאישיתעמשל סתלאתישעו הביה הילתב יכזנ הזל דכלב הבשחתה לע אל לעופב

 ןינעבתאזה דה הבסב בתכש התכ ןנלבתהלדבלב הבלטה הנללכהאל לעופב שעמה ע־גיש הכ־ד ^הש ןלישנה לעופב
 פה קנעל בושנל לב ונתלוזל לניאיש תת לכמ יתתתמאל סיכסתל ןוכנ יבד אלהש ןלישנה ןינעבל הבהאלש ןירוסייה
 תה ןירלסיה לנממ סלענ היהיש יפע טפסתבל ישליב סא יכ סיקידכה לא תלעי לעיגי אל יכ ללכ ךיד יתאנל קיפה

 : סה וניכזש תלבשה לת הבש לז יאת ןהה ןיעיגמה
 ךייכ לל בלטל עשיב אלל לל עיל קידכב אל הנולת וילע קאסל ססה יטפשת יסלי לנ ראיבש יחא 'די קר^
 מ יפא לז^ס המ יפלש וללהתלדמה 3 לע סימעיתת סיתכחהל םיאיבנה ליה התל סעט קתל
 אלה סג ^שאל ׳ לניתאס למכ הזלע ןנילתמ תיהבליאל ׳ ךעדאל ךכיד תא אנ ינעידוה לחששש לז הלאשב קפתסנ העימ
 תלאש הזל לגל יבבל יתיכז קיי ךא דלע ימאל ׳ לל בלטל עשי 'לאש לזל*לגו ילללהב יעאנק יכ מל ילגי ליטנ טעמכ ינאל ימא

 ת קידכ עשי עלבב שייחת'ידנלב טיבת זיתל יתא קוקבחל ׳ החלכ סיעשי ךרל עללמ ימא כ ג היתייל * לל ע־יל קידכ
 סתיתאל סכירבדב׳ה סתעגלה יליא יכאלמל ׳ לקועמ טפסת אכי ןכ לע קידכהתא ייתכמ עשי יכדלע ימאל ־לנמת

 לבת שי ימאתלהקל לטלמיל 'יקלא לנחב סג העשי הסלע ונבנ סגל ה יניעב בלט ער הסלע לכ סכיתאב ךלנענלה התב
 ל סיקידכה הסעתכ סהילא עיגתש סיעסי סיל םיעסיה הסעמכ סהילא עגיש סיקידכ שי ישא ן׳דאה לע השענ ישא

 ילב רמב ךייכ זז יבלל ׳ םיאיבנה ירבדב הביה הזתללזנ



 'ד רמא□

 ךזדזיה ביקכו ׳ ץמיניה ביגיכל דכ לארשיל הלט ךא ילמזמבנילקפסה ידס ^סאס אלה ^סא ייכדב יל האינהל
 רמללכ לארשיל בלט ךא ליח;יהל לגב^יכש בה הבסה ךרד לע לל בלטל עשיכ ק לל ערל קידבכ ןה
 האדי אל הבשחתה3״לזו5יכ סא -ךאש תללכ ךא ןלז^ל ספגח הזלל בלטל אלא ל^לכזי זיא (יזלנה לא אכיס ער לנס עדלי דה
 ל ידכל אלא לכל ה־ילשת הניא בלט אלהש הרכהה סכתאל ׳ בלט קד לנניא בלט םיקדב םהש לארשיל עיגמה ערה היהיש
 ליטנ טעמכ ינאש הזל'בלט^רילכעל לארשיל עיגמה אלהה ערת ןי/^ בלשחיל הזכ לשכיש לא ןכלני סגיללז סדא^לכש 3בל
 םהימי לכ םידמעמ ;ילמלשל דימ/ל הארא םיעשר םללשש ם^יחלבהכל םילללהכ י/גאנק יכ המל םעטה יאביל ׳ מל ילגי
 א סינא למעב סהייחב סגל; סנקלמ3יעב קזחל אייב םחכש םעלתלעלכלברח קא יכ זיילסיידעכ ילב םיעמ םהש דע
 ל הא-יתב םיאנ טהס תללכ למינ*ע בלחמ אבי ימאל טגיחלבתגללנתל ןיינעה ךישמהל לגל הלאג למגזיקנע ןכל לגל למיניא
 ל ןמלשה במת סיטללב סהיניעש דע דאמ םינתש םהש תאי לא בלחהמ ןבל דעלי םהלש ןלרנהש האימב הנלמ^בל
 יאנ סקס תנלכ בבל ליכשמ ליבע תא הנלמגיהל דאל^לה ילעכ ידיל םעלא איבמל םעלא תנגמ ןתלשתש בשחי אלש ידכל

 קשלע ערכ לרכדיל ם^ללא לקימי דימגי יכגילייבל יעד םהש דלע תאל ׳ לבלב בלשחיש םדאל ישפאשעליכשתה לכמ י^ילי
 ערה ראכל הז לא ךישמהל ־ ץראכ5יכלהגרמ םנלשלגלליתב םתיפ םיתשבגגאשל ליכדי םלימתש בג םימסל םיער םהל
 ה הז לע עשיה^רחלצה סיאלי לארשי ינב םעשכש תללכ לגל םללה למע בלשי ןכל תאל סיעשיה ללא^חלבתת ךשמנה
 ה ןמ לללה םיערה סימה ןמגילנימ חמ סיבבלת םהש לי למל לבמי אלמ ימל• סעיבל םיאכלדמל סימנלה לבלשי ךידה

 ליח 'יברמ סללע יללש םהנ סיעשדת תלא האלי ינא הנת מל לא עדי הכיא תלאל החגשהה ישיחכת הז בסבש אלמה שיאה
 ןידלס יי לבלסל סליה לכ עלגנ ינא זכעלגימיבעה ןמ יפכ ןליקנב דיתגזי ן׳חלר ינאל יבבל י^יבז קדלל ךילא דלבע אלש כ א
 דגלבל 'יקדבה ללכמ אבמ יעדייהגקלקפסה תלא למכ יפסל יגיימא סא דדלשמה תאל ׳ םירקבל דיחכלעל למליב סלי רבד
 תתל ןמלזמת סיקמה אלהל לגל לא ישדקמ לא אבא דע יניעב אלה למע הז הת לעל הז המגיעדל בלשחאשכל ׳ ךינב ילדב
 *גנידתה /ךלחגימאלהל דלבכת אסכ3ית5י אלהש יפל לא ישדקמ לאדקלעלמסנה לב רשקעהל ימידחאב םדא לכל ןבלתהל
 לקבדיש יספא יאש האלי ינאל אלהה סללקה םלקמב םירסקנל םיקבדנגיליתל ללכלי סא םיעשרה תלאגזיייחאב הניבאל
 יכפה לניליהל אלתה םלקמב קבדתל ללכלי אל םיעשרהש קפס ילבל ׳ ךפהה ןת חיבד לתמלדלאבדקי רבד לכס יפל ל3
 לחב ךאש תאנ לאגדלאלשמל ס^ילפה ךכ ךלגימל־למל^ייש^יגילקלחב ךא לתזלגיי^^ ללאשב ללפיל לנממ לקילחיש םעבטל
 ילכ ינפ םהל דיבסתל םהל קילחמ הבקהש דלצעב קר הנניא הזה םללעב סיעשדהעחלבהש זתמ לתל^יש3י;י.קלה3
 עגרכ המשל ליהי זאל ׳ חבנ עלאלשמל אבה סללעב סליפגיל הזה סללעב דיבסגיליבז טעמ ללכאד תבלשקב לבלשי אלש
 שפנה אלהש סמלב הזבגי ילעיש לעלאב טעלמ יבד אלהה םליב תללכ ן׳יקתל ןשישכ םלאה םללחיש םללחה דלעישכל׳לג)
 ב קפסה רישיהל בס בח״אל :בה 5יבסב טבהכש דע לל בלטל עסיגיבלשנק ביסה ןאכ לעל ׳ םלב ךלגישב ל? ביה יפס למכ
 יבבל ןמחעי יכ תאל לל ןכלמה יתבגה בלטה לא ךלרצב ער קדבה לע אבה ערה ןיאש תאלגייחא ךרל לע ן ^ עי)קיל - !
 י;))ילכל הילע יבבל ץמח3ייל תלמלע המלקתב יל עיל קידב^יייסלק ןדע לל בלטל עשרל םעט יגידלראס יפע ח תלככ לגל
 תל ךמע דימגי ינאשכ יכ ימבעב סיגימל האלי ינאש אלא לל ערל קילב לע םעט עדא אלל רעב ינא הז לכ םע ןנל)יסח
 ע׳ לש לגהנמל עבטה גהנמ ךידכ ילע םיאבה םירקמה ןת ינליבתלל יניזעל ינימי דד3 זחלא ת^יא ךב הקבד י^בשחמל
 דימ סלס בלב ךדבעל ייחא^לכסמנל ךב תקבד ישפנשכ לד ךנימי תכמ^ יב 'ידחא יספכ תקבד דלד תאס ןינעכ סללע
 האלר ינאל 'יעגפה ןת ינרמשל ינימי דיב זחלא תגיא ללאכ י5ילא3ייזיעה5ייקלאה החגשהה איהש ךנימי דיב גקכמלגי איה
 >'ןכת לבכהל ינלהנ^רלינחנגק׳מאמה הזמ אי׳פב רכזנש לתכעמהלאגזילרעהכ׳מללכ ינחנ)י ךעבעב׳ייתשגה׳ייחה ללאב יכ

 תלא ינחל יל ןכלמה הלעמהל דלבכה לדלנב חבשמ ינא הזבל ינחקני דלבכ לא םייחה ללא •יחאל ׳ ער
 ה ןמ יבדב יעיבפח אל םימשב יל שיש ךמעל םימשה ןת יב חיגשמל ילע <!)פלחה ךדיבכ להזס׳ינל םימסב יל ימ יבלב
 זכע >ןלנכ ער^לתה טהל שיש ס^לא5יליספנה)ילחכה םהש יבבלל יראס אלהש מגילחכל ךיגה הלכישכ יכ עדגי ינאש ץראה
 יקלחל קזחה דלצכ םייק אלהש ילכשה קלחת אלהש יבבל ייב איקש אלקל יב סייק יבד יאשי׳ידעש ם^יללכב הלכ ינניא
 לבאל ׳ יחבנ רבדב קבד ילאש יחא דספהה ןמ דחפא אלל יחננ רבד אלהש סללעל סיקלאב קבדנ י3ימת אלהגילאיבתכ
 ינאל ׳ ךתלוז ר!רא יבדב קבדגימל ךממ דרפנה תללכ׳ ךממ הגלז לכגזייתנגי תגיאש קפס ילב לדבאי ךממ סיקחיגימה
 לשה לד ךי^לכאלמ לכ רפסל יסחמ סיקלא׳הבעיסאשל ססה לא קבדנקת יגיליה אלה יבלט לכ לר ביט יל סיק^א גיביק
 לא סיכשמגדאמ ןלכנ אלהל^יקפסה ללא יגיהב ףסא ךלהש ךרדהלהזל׳ םיאיבנה ידי לע לסענסגייאלפנהלגיליחלשה

 : 5ימאה
 ל יעיבגנכס ךיד לע סךאהל לללהגללקפסה ףסא ייבדב לכיכזש יתאש אלה יאבל לנילע ראשנש המל ,'לט ק

 תנל׳ילגכי לנייהל ׳ ןדייהבלגילקבסב לסיח המל םהילע קפסל לייתא,םיאבה 'יאיבנה לדח המל



 *ד רמאמ

 סי-יעטצמ סעויתלעלקפסה ללא ןןיס מיכזהס אלא ^סא ידכלב יעיהה יכזנס יחא יבדב םיקחןיסמ ליה אל סיאיבצהס
 דעכ סדאהעא דעבמ סיניעל האדנה בלהש לל עדל קילכ לא לל בלטל עסד םהיניעב ןיאלי ליקשכ ללדנ דעכ דבלה לע
 יפעא 5יביתאכ עללנה ןמ לעפגייש המת ךקמשלחכגשלתל שגרלתהמד^ילי לעפגזית סלאהש לכ ?עדיהמ ד^ינילןדג
 ש דחא ללכ קפסב ללכא דבלה היה אלל'יגל די ךל דהב ססה יפת לל תאנ העית האד^י אלה׳ ללכ יעלאטתב קיפסי אלש
 האדל הנחתה לא ביקשכל סלידלהל אלשל דהב םחינהל יכסה אלל גזילחללה לירלהלמ ענמנ אל לכעל ססה יפמ לל 'תאנש
 ל דעטכנל סיניעל האדנה ןמ לעפענש ירה ׳ דהה^יחק ם^לא רבסיל קלחללה5יא לילית ךלסד לפא הדח שלחב לגעה ןיא
 ה הז ךיל לעל ־ קפס ילכ דלמגגיתא םסה יפמ לל תאנהש עללי היהש יפע״א עמשנה ןת לעפלינס הממ י^ילי לפא הדחל
 ליה הז רלבעבל * הז לע דאמ ןידעטכת ליה לל בלטל עשד לל ערל קילכ םהיניעב סנקלארב םיאיבנהש דמלל דספא היה
 תינמ לניא חרכהב הלחיש עדליל ןכל םדלק לילח 5יבס עדליש יפע א לילח לע רעטכתה הללחכ הזה רבדה לע סיננלללימ
 א קדנס ינא עדלי תללכ ׳ ךילא בידא יכ ה הגיא קירב תאש הימיי תאמ הז לע הדליל ׳ יללחהגיעסב לילח לע ןנלל;יהמ
 ה ךרד עלדמ ירעכ רכלז ינא סיקח לכמ לבאנזיאזה הדתה ןמ סער^ת ינאשכ לד ךילא ביראסכ ךיטפשמ ישיל ה ה^יא
 : הפיננחכה םע םיכסמ אלל לכל לכמ קיפסת הז ןיאש אלא םיאיבנה לכ^ינללכ הפקיהש תאנ ןכל ׳ החלכ םיעשרה
 ס הת דע סיננלל5יתל סיקפגיסת ליה לבא ללכ ףסא קפגקסנש שלידב סיקפעסמ ליה אל םיאיבנהש אלה הזב יל האדנהל
 היה אל סלקמ לכמליכס לתכקדכל עד עיגיש יספא םירשיה םשה יטפסמתס יפע חש הזל 'גגל דיב אנ הלפנ דד תאש

 5י זלסל הז לע היליל ׳ הרל;ו גלפ^יל ססה יטפשמב קפקפל םישנאל איבמ הזש למכע עסייה ידי לע קדכל הז עיגיש ילאר
 (יבייחל ן־אטלח לאדסיש,עדמ היהש יפעא ׳ לקלעמ טפשמ אכי ןכ לע קידכהגיא יעיכמ עשר יכ תאש קלקבחענללגי
 ב סא םסה יע שנוע סעיגיס ילאר היה יכ עשרה יכנ דכלבנ ידי לע לארשיל שנלעה^עגהגקלית לע סער_קמ היה שנלע
 שדה היהיש אל סלדסכ עגר למכ הכלפה םלשלרי היהעש לא בליאב ללחש למכ םיער סיאללחגלב לא בערב לא הפגמב
 לנממ קדכ עשי עלבב שירחמ סילגלב טיבמ התל מא למנללמב למנללכ המיה לזסמלאיהלל קידבהמא יימנמ עשיה
 מ סיקדכ ימלי ליה סלקמ לכמ סירלמג םיקדב לאישי ליה אלש יפע יאש רמללכ לנמת קידכ אלא םמס קדכ רמא אלש
 קדכל עשרה יע עדה עיגישמאזה הדמבגהנמת היה המל סערממ היה הזמל םמלא עלבמ היהש עשרה דכנ דכלבנמ

 ליהל׳יעשר ליהשמיזינע ישנא לע סערממ היהש בג הז ךרד לע היה היתרימתלערמ ןכל דלמג׳דכ לנניאש יפע ח לנתמ
 אלל חלבטל לבלי ףללא שבככ ינאל תא עדמ היה אל אלהלמלתה סס למלקשתל סיכלד ליהנ לספנמא ןיסקכמל למלא ןיפדלר
 היהמיקלאה החגשהה ילולל ׳ דלע רכזי אל למסל םייחה ץראמ לנמייכנל למחלב ץע המיישנמלבשחת לבסח ילע יכ ימעדי
 הסעיס רסי טפשמ לניאש יפל לניא הזה תלעימהמבסל םהיללעמ ינמיאדה זא העדאל ינעידלה ה ל תאס למכ םדיב לפלנ

 דלסחל׳יסנאה מא יבמש יפל אלא לל בלטל עשרתגה בסב ימיאיבש לתכ םיעשרה ןמ למתקנ ?חקל ילכ עשרה ןת םשה
 שערנ ןיעמ המלש תאש המ ךדד לע להזל לגל טפשמ חכנל אכי אלל הילמ גלפמ ןכ לע קלקבח תאש אלהל־ םשה יטפשת
 ממהל לנממ׳יקפמסמלל סיאלדל אלא דלקמל אלל ןיעמלקזההל ערה ןיאמחסמה דלקמהל שפינה ןיעתהס לתכש לילגז
 ץירלסייהש עדלי אלהש קידכל קזהה ןיא עשר ינפל טמ קידבהשכ ןכ החשמ סדלקמל ספדנ םניעממליה לע סירעטכמ
 ןיאל לנלבי ירבלעת לממקנ חקישכ לקתל יכדל הברהש ןכ םג עדליל תיבשמלנלע טלעימ קיתל למבלטל ןה לילע 'יאבה

 ת דעכהל קזהה םללאל ׳ עשרה די לע לא דחא יח לעב לא הירא לא ססנ יע קדכל לאטח םשה שרפיש ןיב ללכא לדבה
 לגממ קדכ אלהש׳לפ עא קדמ אלהל ־ילמג עשר'ללפ הנה׳תללל םשה יטפשמב דלסחל םיאב סהס יפל 'יאליה םיסנאל אלה
 *תאס הז ראיב לתכעקלקבח הנהס מתאת יפל ןכ היהיס אל׳ דסי טפסת הז ןיאש׳יסנאל האריל רלמג קידכ לניאס יפע1י
 סיקדבה םסה תיכליסר סיעסירב טפסמ לדי לע יסה השעיש ילכ קי יניא עשרהש לד למדסי חיכלהל דלכל לקמש טפסמל׳ה
 דכ יחכנ ןלד בא עשרה דבאיסלאבה סללעה ייחללכזישידכסדיבסמלנלעטלעימקרמלדכרעכלבלאכתבחילע
 ל ןמילכמ סיקדכה יילסיי לכס הזמ הללעהל *.לחילכהל לבב3יילגת ללע לאדסיל רכנ דכלבנ עיז לכ דבאנש לתכ ׳ עגיב
 ל םיאיבנה ירבד לכ לנבמ ךידה הזבל ׳מילכמה יפכ למער לא למבלט ןחבי רבד לכל ערל ןמילכמ עשיהמלחלנהל ביטל
 החגשהב דלבדה קיפסיל ת מדיל קקבח ךיד לע תבדס שיל במא לא ףסא ך־ד לע לרבדס םהמ סיס דחאל דחא 'ימכחזנ

 ( :לנבמכסהמב
 איה הנה הילמה ירקעמ ךליע הניאס פע"א הלפמהש יפל הלפמכ יילביה החגשהה לא ךישמנש יגארל ץ קר1)
 י)אד רבד אלהל לנ־יאבס לתכ החגשהה לע חרכהב הדלי הלפמתמלבקס החגשהה ןמ ףעמסמ ףנע
 ינפמ סא אלה הנה למרכ מעב ללפמי אלש ימ יכ למעית לליכתל לל ליעלמ הלפמהס ןימאיש'חנשהב׳ימאמ לכ לע יילחמ)
 סי אלל החגשהב ןיתאיס סאל הריפכ ןהימסללמל^ה לע ססה מללכיב קפסי לבא הב ןימאיש םאל התגשהב ןימאי אלש
 ד הזל למליפגי מישמס הבטהה הז לתכל דאי אלה סא קפסי לבא יבד לכ לע ללכי לאהש עללכה לע םסהמללכיב קפסי



 ׳ד רמאמ

 ל^ל ללפתהלמ הז׳לבעב ענמיש ילויד ןי^ סלקמ לכמ לב6 ליניעב קידצגזדיהל <ילש סדא לכ לע ביילחמל דאי יבד הזל
 רל סשה דסח אל סיבלטה ליסעמ ללמג אלה ססהת סדאל עיגמה בלטהס ןימאמ אלהס יפל אלה אלה הז הסלע יכ ליכדצ

 לע לימקדל ססה ידסחס יפל׳ סיביה ךימחי לע יכ לכל לכי^ילקדב לע אל תלא בלגקכה ידהס ןלככ י5ילכ3יעד הזל לימחיל
 ל סרא הסע סללכ לזיאל׳ סלסאל יגתידקה ימ בליאל ססה תאס אלה ללמגה דכ לע אל ־דמגה דסחה דכ לע ליאליב לכ
 לע סה ססהמכילעיגמה 'לבלטה לכס ןימאהל ילאיס המ הזלל׳כיילט לל יגילינ אלל לדגבבגקיכיכ תיכ לל י5י5ינ אלל הזלזמ
 ס ןכלמ עילכ לא ןכלת לבקמה היהיס קכילבלט ל5יאמ לעיגי יבכ דכה הזתל׳ סיבלטת ליסעמ ־יכס אל ילמגה דסחה דכ
 3יללז כמנ סלסמ לב אכליכל הז עיגיס יספא יאס המ אלהה בלטה לבקל לעבטכ הנכיאס הנכה סדאה לא הנקגי הלפ;יה0
 לע אלא לעיגי אללגיללבנלמ סה עלנלילעהעלחלכה לכס יפל הזל׳5יי5ימאלמ סאלעיעבט סאכייחא הבכה ^ללז:)ססה

 ךפהה עיפסהל לדיב ןיאל דבאללגליהל דימסהל מד"ע סידאמ חכ ןכ ריקל סימהל סליחל סאה תכס לתכ יכ ןכלתה דכ
 לדיב ןיאל ריס־יהלל חילכהל קדכ תכ ןכל׳ י־יקל סאה דיב תכ ןיאס למכ ןכלמ לבקמה היהי סא הזכילנסל לא לבקמה לע
 כה יראס ךידה הז לעל■ היקמב אלא סמחל סימה דיב חכ ןיאס למכ לבקמה לע ךפהה עיפסהלל איהה האילהה חכסל
 היננח ^א עשיה יכנ דכלבנ ליפהס העסב סס תא סיתספ יביע קיפב לח לגללא ליאיב יבדה הזל־גילנלילעתנזילחכה
 כהגיא ןנכאל דיא סללע לס לנלבד לינפל תאל הבקה ינפל דיב לס יס ימקיט דמע סאה ןסבכ ךיגלל הייזעל לאסימ
 במ רידקאל סא לס יס ינא אלא ךכב הבקה לס לדלבכ ןיא תאל הבקה ינפל לאירבג דמע סיקידכהכיא לטאל ז^ככה
 ל אלא לאייבנ לס לחכל ירקל אלא ימקיט לס לחכ ןיאס יאלבמ הכה׳ סנ ךל^יב סנ היהיס ידכ סינפבת ןנכאל ץלחבמ
 לח אלהה עפסה היהיס ןה הנכההנקלוזב סילבקמה לע ללחלגילנמלעה3ילחלכל יספא יא ןכל׳ססה ןיכיביגקללז סמחל
 סהיעללמס דכמ סאל סעבט דכמ סא ילבקמב ללעפי סיתסהס למכ י^יסנ עבט דכמ לא הלגנ עבט דכמ לבקמה לע
 ה לבקל למכע לבקמה ןיכישכ סללאל׳ איהה הליגסה לא אלהה עבטה לבקל סילבקמהענכה יפכ יכיסנה עבטה אלהס
 איביס הממ הז ןיא סמסה יע סלליחהל הנבלה דכמ חולחלה לבקל למכ הלגנה בכלכה עבט דכמ עיגמה אלהה עפשה
 לז יא יע בכלכה עפס לבקל למכע לבקמה ןיכישכ לבא־בכלכה ןלכיעקפה דכמ עיגמ אלהה לעלפהס בלסחללגליעטל

 ^לעטל סיסנאהגיא איכי סהינקלללעפ דכמ סימסהמגיכסמנה הללעפה לא התלד^ייגיסנ סגיכססגילללעפה ןמ הללעפ
 ידמלנחמה ןמ ןכלמה לע ללחי דמלתה עפסס למכ אלא ןכ לניאל בכלכה זלכיגיקסה לכמ עיגת אלהה לעלפהס בלסחלן

 לע עיגי בכלכה עפס ןכ־ יחאל ןדכיס הממ יעלי סהמ דחאל דמלמה ןילכיס ילבמ ןכלמ יגילבה לע ללחיס הממ *יעילי
 עיגמה עפסהס ןיבסלח ליהס זע ידבלעב יחלעטה סרלס היה הזל׳ לנממ ןלכיל הנללכ ילבת ןכלמ יקלבה לעמ ינקלי ןכלמה
 לנ^יי סהה^ילללעפהס יכמ הזס לבסחי אללבכלכ בכלכלכיודחמתה ?לללעפהלע בכלכה ןיכיליקפה דכמ היה בכלכהמ
 ל יטקלל חבזלל ליגפל ללפ;יהלל ללכילחגיסהל ןיאב ליה הז ילבעבל׳גזימלענ ןהב הבסה הגליהס יפל הזל לבקמכ הנכה
 ה ג״לחכהגיללכיס יפל יאלבמ הזבכילעטהל־ ןההכיללועפה יע לגממ ןלכי קיפהל ןיבסיח ס^יליהב אלהה בכיכל ךסנלנ
 ןלכיה דכ לע אל דבלב לבקמה5יככה יפכל לעבט ילטיס המ אלאגקלסעל ןהמ דחא סלס דיב חכ ןיאל־לבגלמעלנגילעה
 ןיקסמל ןידךק ל^לא ןיליכאמ ליה סיימיכהס לזיאל לינפל סייעלפל^ילחלה לסלסל לחכ היהס ילעפ לעכ למכ הזל׳ ללכ
 לא ךכל ךייכ היהיש ןה לינפל יעלפה לא לגממ ךסמנ היה הזה לעלפהל׳ ךכל לבקמה ןכליס ידכ הזל ימזה לס יכס לגילא
 ןלכיה דכ לע לגממ ךסמנ לעלפה היה אלס הזל׳ לגקלא^ייתמל ךייכ יגילבה לא קיזמל ךייכה לא ליעלמ היהל ךייכ ־3ילב
 דיב ןיאש למכ תללכ ׳ סיעת יחבז ללכאיל ילעפ לעבל לדמכיל תא ס7ימ יחבז איהה הדלבעל בלגיכה איקס הת הזל)
 כה דגב ^ליסל אלס סאה דיבכיללכי ןיאס למכ^ילכיל אלסלגילכיל סיבכלכה דיב ןיא ןכ^ילכיל אלסלעלכיל חכ 3ימה
 דיב חכ ןיא ןכ׳ הפיסה לבקל ללכ הנכה לב היהגזי אלשכ לא לנממ קחייסכ עסיה דגב ^ליסל לא לילא ביקיסכ קילבה
 אס דחא ללכ לילא הילאד הלפגיק היזיק אל הזלל׳ לבקתהגינכה יפכל לעבט רלזגיס תמ יפכ אלא ביטהל לא עיהל בכלכה
 ל אלסלעלכיל חכ לדיב סיל ןוכיה דכ לעגילעיגמ ןה לנמתגילעיגמהגילללעפהס יסל אלא ןוכית דכ לע ל;יללעפ ןיאס
 הלפגיה יע למכע ןיכישכ אלא ילאר י3ילב לא ךכל ילאי לבקמה היהיס ןה׳ סנח דסחעלסעלל לכפהל יבדכילשעלל/ילכיל
 תס ימ היה אלל יומג עסי תיהס תדלהי ךלת היקזח ןב הסנתב טיפבל׳ הביהגילמוקתב׳ל^יכב דאב3ינ יבד הזל דבלב

 ל לל ינזיעיל לילא ללפכייל׳מל ליקלא ה ינפגיא הלח לל יכהבל לב תאכ כפע׳אל לי-יחאלל לטפל לתלמכ ללעב גילפהל הימס
 ל ןכלמ עלית^יילכגיב ללפעמה היהי סא ^אס דחאת סייבד ב הזת לנדתלל׳ ל^לכלמל סלסלרי להביסיל לחנח;י עמסד
 לג לע תילמ הזל לגל לל יכהבל לעכה דיעהס למכ היכה ךוקמ ^א קעמסנ איה הלפזיתס בהל * הלפגיה יע דסחה לבקל
 דסח ץפח אלה יסה לבא׳ סכל יכ יסאכ ה;יע ילא סמאב עלדתל תללייסנאה ךידמס ליאליב לע ססה דסחגיגלפת לדיג
 עדת לא יל הרכמ יגנאיק הכמ תאל 'גנל סהל יכב ה לא לקעכיל יילסתה תא׳^על^ע לבב סיבש לבקל הטל1 פ לניתינ

 ב אי תללכ ׳יננעיל



 'דרמ^מ

 מימ " עיצא גימעלמ עגמכ הז יצבעב אל צינפלמ עייחבס הי^ה ךצעמ יעילעג^ לבצקגיש יצא^ היה אל סא /!)א תצל3
 :ילהדנמעיארק

 סצס לע לסח עיפסהל לכציס צגחלד יחא אבמנ ןיאצ יסהמ טטסתנצ סיעפסצת דשחה ינימ לכ '1י קר^
 אצהה עיפשמכ לאבמנ ןכ סא אלא אכמנ סצסמ יצמג דסח הציקיס ישפא יאש יפל הזצ אכמנ,
 יכ יצמג צנממ ךסמנה דסחה היהיש יספא יא הכ^ישמ היה םאש ה נגזישמ יעילב אצהה עיפ שמה היהיש'אה ׳ סייא^ ד

 ת היהיש דשפא יא הנעשמ אצהש יחאצ בה מאמהמ׳א פכ יעיאכש למכ הנעשי אלש וכשהעלצז אכמנ ןיאצ סייק היהי אל
 יזע לא ךיינ היהי סאש׳ צעלצז אכמנ יחא יזע לא ךידכ יעלב אצהה עיפשמה היהיש'בהצ׳ הנעשמ יעלב סייק דסחה

 שעצנצילעהעצחצכהמ יאלבמ אלהל אלהה יזעה אנמהב אל םא אלהה דסחה דימעיש דסחה לבקמ תלטב היהי אצ לעללז
 בי לא לדלבכעיבכ חמלכה לעב היהיש מאע ללאכ הזלעיזלעעיחא הבס לא ןינע סהמע סיכסישכ דבד לע לרלי סהס
 לכ השלע 'ה ינא׳לעכה׳מאמכ ססה אלא לעללז יזע לא ךיטכי אלש סללעב אכמנ ןיאצ׳ הזב אכציכל בלט בכלכ לא טיבי
 לכצי אל הזעללזבס הלסב סיכפה ב לע ללכי אלההעיפסמה היהיש גהל :יעאמ ץיאה עקלר ילבל סימש הטלב
 מעלשעל לשמ ךיד ךיטבי סימעפש לכפה לא םעפל יבד לא סדאה ךיטכי סימעפשעע לכב לכפחגישהל לבקמה
 לע הילמהל סללשה לע הדלי אל המחלמה לע׳ילמה בכלכהש׳לנלילעה׳לחכהמ עלדי אצהל סללש לא ךיטכי'ימעפל'מחלמ
 לע הדלי אל הלחמה לע הילמה ןכל׳ םללשל לעארלה ךפהל המחלמה לע הילמה דיב חכ ןיאל ןינבחלע הילי אל ביחה
 ס לעלצכי עיפשמה היהי ןכ סא אלא לל ךדטנמה דסחה לילא ךשמיש חלטבעיהל דסחה לבקמה לכלי אל הזלי׳ האלפיה
 ינא ער ארלבל׳ללש השלע ךסח אדלבל ילא יכלי בלעכה ליא ססה אלא הז לע ללכי היהיש סללעב ןיאל הלסב 'יכפהה ינס
 סאש ׳ לנלב־יעלסעלמ לדי לע בכעל ללכי יחא אכמנ סלש היהי אלש דבב אלהה עיפשמה היהיס׳דהצ׳ הלא לכ השלע 'ה
 אלהל ׳ לעללז יע בכעי יללאס אלהה עיפשמה ןמ שקלבמה דסחה מלא עיגיש דסחה לבקמ תלטב היהי אל לדי לע בכעמ שי
 ימל ^לטחי ןה׳לעכה׳מא לנלבי סעי אלש ססה דיב בכעיש ימ ןיאל לדי לע בכעל סשה ללכי סשהעללז במנ לכס יאצבצי
 עיגמה דסחה מיב׳ייקעיס דסחה לבקמ חצטב היהי עיפסמב סייאצעה ?לא יבחעהבצ ׳ השעע המ צילא׳מאי ימ צכבישי
 לא שקןביש יצאי ןיאש יאצבמ אצהסיאנע דה ללאדחיצב לאבמיסססתעלצזאבמנ ןיאש יחאל סקצבמה עיגיש לא
 לרואיבצ׳ 'ינל אלה ינא ינא יכ ה;יע לאי לניזאה׳שיפכ׳לעכה לגללא יאיב יבדה הזל " לגילצז אבמנ םלשמ דסח תליקיס
 אי למיחבז בלח ישא לב ליסח ילב למיהלא יא לימאל סליבהל^ילצכי לב ןיא ישהש ןיבסלח לאישיל זייבמה יעהש יפלש
 ךי־יב אלהש לא ילכש לבקמ אלהש3ילנלילעה5יצחכה יאשכ אלה לאיסי יקלאס ןיבסלח סהס סיילמ לללה סייבדהל ללכאי
 לע בכעמש לגיללז יחא אבמנ שיש לא הלסב סיכפה׳בה לע חכ לל ןיאש יבד לכ לע ללכי לניאס לא למע יחא הללא יזע
 }יי אצהס ךפהבאלהןינעה לבא לבשחיסאכ/ילנלילעהנחלחכה יאשכ לאיסייקלא אלהש ססה ןיאש יאיב הזלל לדי
 א אלה ינא ינא למבע לע׳מלל לכליס סללעב אבמנ ןיאש מללכ אלה ינא ינא יכ הליע לאי לימא להזל הנגישמ יגילב סיייק
 סצי לא'לימ הנליסמ אלה ללילגז במנ לכס סלדק׳מאיס יללסה לל היהיש לד סלדק׳מאי הלסאל יכוימדלי ימ לא׳מאל ססה אלא
 סייק דחא יאלי לע סעפ לכב לניאס אצת ינא ינא ןצסל לילע ללפי אל הזלל הנלקסנ יבכש ללמליא היהש ללילא סליה לניאל

 אלא לפכה הז ללפי אלס׳ה יכנא יכנא איבנה׳מאי ןכל ׳ אלה ינא ינא למבע לע׳מלל ללכי הנליסמ יןילב לגקליהל ססה לבא
 יניאס מללכ ידמע סיקלא ןיאו בח ח ימאל ׳ ןלסאיה׳אלגקה לע זמלי הזל ילנס ילבמ ללמ^חא היהש ל^לא סליה אלהסליי לילע
 הלסב'יכפה'בה לע חכ יל שיס׳תללכ היחאל עימא ינא הז יחא מאל ינסה דאל^יה לע זצמיל י^ללזמ יזע ילדלללעפב ךייב
 לת ידי^ לע בכעל לכ3יס י^ללז אעמנ סלס ןיאס׳מללכ׳דה דאלעה לע זלתרל ליבת ידימ ןיאל סייסצגה יאג׳ית לע זצמיל
 לב צנממ אלא צ^לצזת דסחה ךסתיש יספא יא סיאנגק׳דה צלא ללא לב לאבתיס לקליז אבמצ ןיאס דקאל ינלבינזילשעלמ
 ללמגה דב לע לניא שקבת העאס המס׳ה לא הלק תללכ׳יגל דסחה ה סע יכ ה לא לאישי לחי רילשמת׳מא הזלל ׳ דבלב
 ה ה סע יכ להח סלכ תלביטהל םידסחה ילקמ לדבל אלהש דסחנקלשעל לכייש לןיליז אבמנ סלס ןיאל דסחה דב לע אלא
 לגילאשעא^יגיל ללכי לניאש ימ ינפל סדא ללפ/יי ךיאש לעלצזל אלל לילא 'ילאי הלפגיה היהנק הזלל לגיללז סע אלל לי דסחה
 אצה הלפעה עליילעעהל ׳ לעסקבעלשעל לדי לאל סיס ימ ינפל אלא ללפעי אלש טופשי ילכשה חכתש לעשקבעאעלסעלל
 טואעה חכהעלירלעעהמ איה הלפעהס האריש ׳ העעמס׳ילנע עלאע׳מלאילעכה אבמנ סא ^אש הזל ילכשה חכה יבמ
 איהההלאעת לבגשועס ךדלשקבלעלבשתת בושחל ילכשת חכקיילעעיעללאעתל ינלאעה תכה ליחעישכ יכ אלא ןכ וניא
 יצאיס יצזגי דימ סידאי יעלבת לע׳יפא דשח עיפשמל יבד^לכ לע ללכי אלהש ססה ידי לע אלא גשלי אל הזש טלפשיסכל

 הזלל הלאעמת חכה לא הלפעהעעימס בלעכה סחיי ינלחעה תכה דבמ איה הנלסאדה הלחעהתס יפלל ׳עי לילא ללפעהל
 ללאכ ה^עתש סילנעעלאע בלעכה׳מאש הת אגה



 'ד רמאמ

 ל ס&ה 5יא הבהאלל בלטת לא סדאהגזיא *ייממיה ילכשה תכה דכמ אלא ןכ וניאל תואגימה חכה דכמ איה הלעגזיה ולאכ
 ןכויש יחא אלא הניא סילנעה ז^א^יכיעימשש יאבל׳ ךנזח בישןסי סבל ןיבכי בלכיכה סייס הזלו׳ ךפהב הלא5ימה.חכהל
 ךבבל לא 3י?נ דשא סליה ןמל לאינדל מאנ ןכל •ךנזא בישק;י זאל סבל ןיכ^ להזל סשב קבדהל הלפהה לא ילכשה הכה
 הלפהה הלבקל ליעיה לנעהיס סדלקטעהההלכק׳יפאש ןאכמ לז ליאיבל׳ייבד לעמשנ ךיקלא ינפל לנעההלל ןיכהל
 לל ענכהל לא ללפההל למכע ילכשה חכה ןיכישכ מללכ'הנעא ינאל לאיקי סיט תיהל בלהכה מאש להזל בלההנכה דכלי
 עמשא ינאהינעה^ל הלפהה הלילעל סייבדח סה ללעבל הנעא ינא לעפב הינעההל הלפהה לשעיש סיטהלנעההלו
 הה דשפא אלהה יבדהשל הזה יבדת לע ללפתהל ילאיהש ילכשת חכה דיזגיש ־דיא דבלבל'לעופב וללפהיש סדלק׳יפאו
 לבקל הנכה לב שי סא לבקמה דכמ ןכ סג לישפאת ןחביש לבא יכד לכ לע לוכי לאהש דבלב ןהלנה דכמ אל הגשהה
 ס ׳ סיתחר לילע שקבל ינאר ןיא ולבקל לקחב ןיאש יכד אלהש הזכ ללדג דסח לבקש לבקמה חכה ןיא סאש אלהה דסחה

 חא דבד לכ לע ללכילאהש ןהינהדכמ רשפא יבדהש פע'א ידנסב-לאכ סללעה לכ לע להכילמיש ססל ללפתיש ימס
 ה יבשלי לכ לע ללשמל ילאי ס דא לכ קא יכ וילע ללפתהל ילאד ןיא לל תממהל הזכ לודג דסח לבקיש לבקמה קחמ ןיאס
 דכמ לנשמי ססה ירסחש הז דבעב דחאה ןמ בלט סשת ענמי אלל לנממ הזל ןכלמ יהלי שיא סהב היהיש דשפאש ן׳יאה
 סירבלה הגיחבש מללכ׳יגל ךכרד ה לע ללג דרלשמהימא הז לעל׳ סלבקל סחכב היהיש המ יפכ סילבקמה לע הלפ;יה

 ג להללזב אלל סשההמכחכ יללה סילבקמההגיאיל סדאת לא סיליעלמה
 מלא סהש הזל ׳ ססה העדי קלסל סהלא איבהש המל בליק הלפתב קפקפל סישנאה יבהש המ 'חי קד^
 כ קא ־דגנ סאל׳ רזגנ אל לא המ שיא לע המ בלט סשעמ ־דגנש סא׳ הקולחהמ רבדה טלמי אלס
 רה ןמ םשה הנהשי אלש רזגנ אלש יחא בלט וילע דזגל סשה ןלכרהלנשל הלפהה ליעלה ךיא רזגנ אל סאלתלפה ךייכ
 עב סשהמ סדאל עיגיש לא השעמה ןל־ישכ ליעוי אלש לרמאי הז דבעבו׳ ןלכר לא ןלגר אלמ אלל ןלכי אל לא ןיכרה
 דה הז ןעלט בניא אכמנל׳ וילע ־דגנש עדמ לכנהל לא המ בלטגישהל הלפהה ליעלה אלש לימאי ןכל׳ תמ בלט לדלבעב

 לע טיעשרה שלנעי אל עודמ סדא ינב השעמב חיגשמ סא סשה לע הימתמכ מא לילא הטנל׳ טיעשרה סשבהעדה
 ל לרמאי)לגל סמע סתינפל ןלכג סעיז־ ליח לרבג סג לןלתע ויחי סיעשר עלדמ מא׳ הזההעדת לע סינימאמ סהליה
 סכ ןיאש היה סהעדש ראבי הנה׳ לב עגפנ יכ ליעונ המל לנדבענ יכ ידש המ ־ לנכפח אל ךיכרדהעדל ונממ ד,ס לאל
 הזל ׳ לב עגפנ יכ ליעונ המל לימא להזל הליעומ הלפתה ןיאשל׳ לנדבענ יכ ידש המב לימלא לזזל ליענמ השעמה ןלדשכ
 סס תמבתעדה הזל בויא הטנס הארנו׳ דכ סלשב לטבתיש ־יספא יא המ הער סדאה לע דגנש רחא סיבסלח סהניהל
 מה ןלרסכ ידי לע אלש סבלט סדיב אל יכ האלי ינא הנת מללכ׳ ינמ תקחר סיעשרהכע סבלט סדיב אל ןה הזל ךמסס
 יכ מנא ינא ןכ לעל ןהילאהיעיגמההלבלטה סתמ ריסהל סהישעמ עלד קיזי אלל סהיהלבלט לב־יי השעמה
 לעל יהעידימ הקלחר איה סהימי בוטב ולביש סיעסדה הלא לע תכלעיתהךילאת הכעה מללכ׳ ינמ הקחי סיעשיתכע
 עב סיעשית לא עדת עיגיש ילאר היה ליעלמ השעמה ןלרשכ היהו הדגב לכה היהי אל סאש׳ תדגב לכהש לילא ינא ןכ
 יס תא־ינ סיעסד המכ לד׳ לפאב קלחי סילבח סדיא למילע אביו׳ ךעדי סיעסר דג המכ יכ ןכ לנניאל סתיסעמ דלבעב
 ׳ סיעדה סהיסעמ לע לפאב סילבח ססה סהל קלחיסל סיע־יה סהישעמ לומג מללכ סייא למילע אביסי סרכ ךעדיס
 יה הזל הרזגה לטבל הלפהה לא השעמה ןמשכ ליעוי אלשו המא קדגהש מלאה סיעסיההעדל בויא הטנש הארי הזמל
 בי אל סאל סלבקל העודי הנכהל העתי הגרדמב להליהב לבקמה לע לעפשלי הלננילעההלנלפסההש ןלכנ לניאהעדה
 הנסב מתלאלבה לחילכיש מדע המ שיא לע רזגנ סאש למכעמ׳לטה ענומה אלה הנה אלתה עפשה לבקל למכע דאה ןיכי
 א מהלאלבת הנחלכה אל הכרא לבה ינפ לע לזעהלישלי סשת ־ייטמי סא ^א איהה הנשכ עדי אלל שליחי אל אלהל׳לנס
 מ בלט סדאה לע דגנשכש מאנ הז יפלו׳ ולבקל למכע ןיכת אלשכ אלהה ביטה למכעמ ענלמ אלהו ערזל סדי אלש דחא
 גנ אלה הנה המ עי לילע דגנשכ ןכל׳ תדתת ידועיי ללכ הזל׳ הסעמה ןלרסכמ העתי הגידמב וילע רזגנ אלה הנה המ
 הב הדגה תנתשה איהה הנכהה לא איהה הגידמה הנהשהסכל העתי הנכהב לא עליהמ העודי הג־ידמב להליתב רזגכ
 בהז ךסכ דחא לכל ןתניש לא לגרתיש לא ולומיש ללפ הנידמבש סילדעת לכ לע יזגס ךלמכ הזל׳ ערל לא בוטל חיכהב
 אוהה שיאב השדחתנש הנכהה יפכ כלטל לא ערל לילעמ לטבל איהה תדגה קפס ילב הנתשהש לומינל סהמ דחא דמענ
 לטבל לא יהלאה עפשל לוכקל הנכה אלהס יבד לכב יחיכהלבלטהשעתה ןורסכל בלטתהיישעבהיללתשהה היה תזלנ
 אניהאק ילעהיבדמ היל מא ׳ יאה יאמ מא׳ שאר תלחש להנזח אלתימל עלקא אבי לז מאמל סיכסמ הזל׳ הדגה לילעמ
 ירבדמ האריש ךימי ךילאל ךייח איה יהכד הדעיב לקסעיא לליז להל מא׳ להלמי םישנא ךתיבהיבימ לכל תיב עיכד

 ג אי



 'ד רמאמ

 כנלשע איהה הג־ידמה הג^זיסע סאץ העתי הג־תמ)תנכהב לבקמה עליהב הנה זה^תלאתנייימהס סהייבדמ תא-ייה
 תביש5יה ליעלמש אלה דנה הזמ)" השעמה ילכש ן׳כל היזגה לטבל ליעלי סשה ילכשש מאש אלה ה ז ילבעבל׳ איהה היזגה
 דשא באחאכ אל קי לילע גש באחא ידהש'היזג הגזילא לילע תיזגנ אלש יחא שיאל ךפהנ ללאכ אלה תבלשעה יעש עשיל
 ענכנ יכ ןעי להילאל מאכ ת ינפל ענכנל קשב הסכגלנל סנש יפל היזג לילע תיזגנש יזיאל׳ ה יניעב ערה 'לשעל יכמ^ה
 עב גלליהב אלה עשיה לע עיזגנה תיזגהש תדלי הזל׳ לעיב לע העיה איגא לכב ימיב לימיב העיה איבא אל ינפמ באחא

 א לילע הרטנ אלש רקא שיאל ךפהנ ללאכ אלה הנת תבלסעה ידי לע אלתה *יאלעת ןמ תנעסישכל עלרת ןמ אלהה ראלעב
 בלטה עפש לבקל ללפעמה ןכליש לא השעמה ןלרשכ לא הלפעה ליעלעש ראלבמ אלה ךידה הז לעל ׳ תרזג תעלק
 סישאמ לעליהב יפלנ הילא זמר הנעטה לזל* הב היהיש עלדהעגידממ הנעשמ לעמהל לילע יזגנה ערה לנממ לטבל לא
 עיניכה העא סא לל תאש הזל רזגה לילעמ לטבל למנע ןיכת היה אלל ׳ לעערת ללינהל סשל ללפעמ היה אלש בליאעא
 ךישעמ ןקעללללפעהל ךבל ןיכע סא מללכ לגל סלממ ךינפ אשע זא יכ׳ להקיחיה ךדיב ןלא סא ךפכ לילאעשיפל ךבל
 תיזגה לטבל ליעלמ השעמה ןלרשכל הלפעהש יאבעי הזמל׳ לללהדינה ןמ טלמע שעמה ןמשכל הלפעה יעש קפס ןיא
 יע ישה ןלנר תנעשי ךיא תלללעלשקתל ןיאל׳ ןיד יזג יחאל ןיב ןיד יזג סדלק ןיב סדאל תקענ הפי לזיא ןכלעיע לכב
 עישע הנכהה הנעשע סאל׳ הנכה העלאל הגילמ תעלאב לעליהב היזגה סייקעעש הלמעמ סשה ןלני היה ךבש הלפעה
 רשפאה עבט סע ססתעעידיעלאש לא בש תלפעה יע הנכתה עלנעשהבעי לעעידיעלגעשהעלאשל־ תיזגה הנעשע
 ע אלש איה ךיא הילע ילקחנ אל ןכ ישפאה עבטעלאינמ סע הנעסע אלש איה ךיא סשהעעידי לע ילקקנ אלש למכל
 סעל הלפעה סע הנעשע אל ןכ ישפאה עבטעלאינמ סע לעעידי הכעשע אלש לתבש ןיתאג לבא הלפעה סע הנזשע
 תש יחא היזגה לטבל עלעלמ הלפעהעלית ןימאנ ןכל׳ שלחה לילע דיעהש יזיא אנמנ ישפאה עבטעלית ןימאנ הז לכ
 סיכסע ךיא עדנ אלש למכ הלפעה סע ילכש ילבת לעעידי סיכסע ךיא עדנ אל סא ^אל׳ אביפ למכ שלחה הז לע דיעהה

 הז יאמ לעלאש עאעעל ללפעתה לא ךקענ היהי ישהש שלחה דיעהש המ שיחכנ הז ינפמ אל דשפאה עבטעלאינמ סע
 עגפנ יכ ליעלנ המל לנדבענ יכ תש תמ תלאה סיעשיה עעדל הטנש האיש לע בגיאל זפילא בישהש תמ להזל ׳היהיש ןימ
 לנ העאש יחא תללכ סל תאיי אלל לל יעס םיבע ׳ טלפשי לפיע דעבה לא עדי המעימאל מיבד לע בישמ לל מא ׳ לב
 אב העא עעדה הזכ הנה לעעידי תנעשע אלש תכ הלפעה לטבל לב עגפנ ט ליעלנ המ״יימלאה סיעשיהעעדל הטלב
 סללע תלל לעעדש הזב תאינל ׳ לא עדי תתעימאל שזל לעעתי תנעשע אלש תכ רשפאה עבט סע ססתעעידי לטבל
 לעפי התל לנתמ ילס לאל ייתלאה ׳ ןלא ןעמ לביד ישא׳למשע סללע חילאה לל *תאל ־ סליע חילא איקש להזלגתלנ !גהנמכ
 דב סייסש הזל׳ תלפעהל השעמה ןלישכ ןילטבמ סהש יפלגהלנ לגתכמכ סללע סיימלאה ןלא יעמ איק הנה ׳ לתל תש
 ת היה אלש ילכעכ העיה ליילסייעבספ תזב זלתיי ללאכ לגל ךעמשד לילא ייעעע ׳ תנבע ידש דע בלשע סא לייבדב
 ימאד ׳ סהילע סשל ללפקמ היה אל ןכ לעל ליתסיב ןימאי ןכל׳ עבטה גהנתת סא ט סשהמ העיה לעחלנהש ןימאת
 א הזל)׳ מסככ לחילניל ליילסיית לנניל לעלפע עמשי לנתת אב לכהש לל הדליל לינפל ללפעיל סשת לא בלשי סאש זפילא

 כה דיעה ןכל׳ ןיחילנמ ליסככ ליהי הלפעה יעס תללכ׳ ךלעלפעלע ךסכל ךיינב תס היהל'לגל ךעמשיל לילא ייעעע תא
 ש דימ לינפל ללפעה הז ילבעבל ליעלע סשל הלפעהס ןימאהשכיכ להעי דעב לללפעתב בליאעלבשעא בש הל ביעכה

 :יעלבסבס

 תה לב לכלבנ יבד אלה סיסנאהעא אכיבמ סתטחהל סיקילנהל סיאיבנהשעלכיבה ןיינע " טי קר^
 עלכיבה ליהיש סא תקללחמ יבדה טלמי אל תא סהס הזל׳ ןלגה יבד לב ללעת אלל סישיפתה ;
 אלה תפיא ימ׳ליאל לשעעללזל ךייבש לע דאמ דע הלתג תדיח קתני דיח התל הלפע סה סאל׳עתעעהעדגה לא הלפע
 ילאר דעלי קפס ילבס בקעי לע הלחעב ללפעהס למכ לשע לע ללפעד ילזחי היהי ךליב סנ לתכיבאל תאל׳ סל דינ דנה
 'לכיכה סאל המיתב העיתס בקעי לע הלבקענש תממ יעמ זלניב השעעש לשע לע תנללחאבעעתשנ לעלפזי תיהעפ
 תש יינג ןה קחני לל תא ךיאל יעיכיב חקל תעע הנתל חקל יעילכב עא תאל הז לע לשע סעיענ המלעלדיעע עדגת ןה
 ליה לע אבל עלדעעה תאלבכב דיגת היהש אלא למנעת יבד השע אל ייה סתבעל לל יעענ ליחא לכעאל ךל לעמש
 ש אלה ץלע למדסהש הממ ןלכנ יעלטל׳ הזב לימאנ סייבד הביהל ׳ לסעל אלל קחניל תזב שיעמלעיע המל ךיבעמה
 עה האלבנב הארי איבנהש הז ךיד לע הלפקה ןמלעמיעעת עדגהמ סהינשמ בכילמ יבד אלה ללאכעלכינה ןינעס
 לבעב חילני אלהה שיאהש האלבנב האריש ימאע ללאכ אלתה בלטהעלביהל תעב ללפעיל ךיבעמת לע אבל דיעעה

 איבנה גהכיבילתמדאהעדלבעב



 "ד רמאמ

 פזר לתג ילעיש להצקת הבייש להכיבי הכקמב חילבי אלההשיאהשהאיי סא לא׳ סייעשהאמלןזילאלב^ הביישאיבכה
 עתנחדגה אלהש מאי הלפעה דבמ יבדה השקישכלעלחלבהה יאש לכב אלהש מא ךידה הז לעל'לכשע אלל לעיפ טלפע

 עמתאנהעלכיבה ןיב קלחל לכיטבי ךידת הזלל׳הלפעאלהש׳תאיעלדיעעהעדגה דבמ ןהילע השק סאל׳עתדיעה
 ה יפמ לאישילעליתאכהעלכיבה לכ הזל תשק ןכל'סיאיבנ ןניאש סידיסחהל סיקדבה יפמעלימאנל איבנה יפ לע
 עעהעדגה סהב היה איבנ היהש יפל קתבי לשל'תלפע ךיד ללא לכשע״א אלא ללכעמיעעה עדגה ןהב ןיאש סינהכה

 י לע אבל דיעעה בלטה ןמ האלבנב האיש תמ לע בבע היהש ןלבבעה ןמ איהה הדיזיה לכ קחבי דיח יפללעחיעעה
 ש לשע לע קתני ללפעה אל תמלעלכיבב ליעלמ תלפעהש יחא הלמעל שיל'לל ביבח תיתש לשע לע לעחלבה בליל בקעי
 עלדיעעה עדגת ליהעלכיכתש לשעל מא אל המלל* סדי לע ךיבעמה לע סיקידבה לללפעיש למכ בקעימ יעמ חילביס

 :ליכא לכיבש עלכיבה לע בקעיעא לשע סלטשי אלש דכ ילאר יעמ היה הזל בקעיעא לכיבב יבד דיספה אלשל
* 

 לא הנכהעניענ טע הלפע אלה לבא ללכעמיעעעדגאלניאעלכיבת ןינעש אלה הזב יל הארנהו
 קמה לע לעפשמל ללשלעשי סינלילעה סיעפשתש הזל" לילע יהלאה עפשה ללחיש לבקמה
 ללבקל סינכלמ הז טע ליהישל ילמש ילדסלסחי לעל סיילאי סילכקמת ליהיש סיאנעבל סייעבמאלעגנידהב טילבקמה
 ןבלמ יעלב לבקמה היהי לא ידסת לא ילמש סחיה היהי אלל סייעבמאתמ הז יאמעללשלעישתה קספי סאל׳ אלתת עפשה
 ת עפשה לב ללחיש ידכ תנכה לבקמב היהיש ךייב הזלל ידסהעלנעשהב יהלאה עפשה ללחי אלל שחיה לא עפשה לבלבעי
 ייתב יענמא ךיבמה היתיל דישחה לא קדבה יע לא איבנה יע ןכל יהלאה עפשה לבקל ןבלמ לבקמה היהי אלשכל ׳ אלהה
 ש ךיבעמתלא הנכתעעל ןיכיבעמהלע טיכיבמה טהדי ןיכמלסליתש דיהעכימס ןינעלתזל׳אלהתעפשהעדילהב
 ב לניבמש למכ׳ לדי לע יהלאת עפשה ךישמהל ילכב אלה ךיבמה קדבה לא דיסחה ללאכל אלהה בלטה לא עפשה לבקש

 ךל חק השמל טשה מא הנכהעבק טהב היהיש דכלבל הילא םידאי לילכה לע איבנה יע הדלש העיהש תאלבנה ןינעב
 הזלל׳לבלקמת עפשהעגידמ היז יךיבמת לא לילסהעלעמ יפכל ?לע ךדי עאעכמסל לב זדי ישא שיא ןט ןב עשלהיעא
 ילא ךחמב טינש יפ אנ יהיל עשילא בישהל ךממ חקלא סיטב ךל ןעאתמלאש ללמאשכ עשילאל להילאמאשאבמע
 לעלא האדי םאש לל מא הזלל ללבא אבמנהמ יעמ לבקמה לא תנכהעעל םדאל יספא יאש׳ ללאשלעישקה להילא לל מאל
 היהד ןכל םרלק היהש הממ הללדג יעמ הגידמב החיקלהיחא להילא תיתיקפס ילבש'ןבלל היהי לנממ חקלל היהיש יחא

 ׳ חקליש םדיק עיפשהל לל ישפא היה אלש המ החיקלה םיט להילאב היהש תממ םינשרפ לילע עיפשהל לל ישפא זא
 טישיפמה עבק ובעכש למכ ילכבב ינמאת םינש יפ ללעעלייכי למכ ךחליב םיבס יפ ןיאש תילי ללאשלע^יקה ןלשלל

 לשמש םהש פע א׳יאיבנה יגב׳אשמ יעמ למבעמעלאבכעהל ילאר היה עשילא ייהש ללאשל ישקה לל מלא היה אל ןכ םאש
 מ טפש ןב עשילאעאל למיכה יהב להילאל מאנ יבכש לנממ יעלי האלבנל ןמבע םיניכמ ליהל עשילא םדלק לתילאעא
 מ דחאכ םינש יפ קתקל םיאיבנה ינב לכב ילכבה אלה היהישכ ללאשל תשקה המלל׳ ךעחע איבנל חשמע הללחמ לבאמ
 ׳ מ עשילא יסנל ח ליה ?הילא יסנש לל היה ןכל החיקלה םדלק זיהש תמב לתילא חליב ינש יפ לל לאשש אלה מאה לבא'םהמ
 אש למכ החיקלה יחא עשילאל האינ היה לתילאש בלעכה ןישלמ האדי ןכל ןיללחעכסממ ןלשאיב תזב לזי למיכסת ןכל
 דלמעיל אביל לילעמ תלפנ ישא להילאעידאעא םייל׳לעכהמאדלמלעת ימכחמ םידיסחה ענקלהאינ היהש לזיאס
 עשילא לבעילעכש ־יחאש עשילא ילבעיל הנתל הנה לבחיל םימקעא הכיל אלה ^א להילא יתלא היא מאיל ןדייהביפש לע

 ^א דמאנ לילעל העש העלאב לל תאינש למע היה להילא אלא לדבל עשילא היה אל הכמהש האיכ דבלב ילבעיל בעכ אלל

 להילא חלר החנ זאל העש העלאב עשילאל תאינ להילאש םישיפמה ימלדק םשכ בלעכ יעאבמ ןכל'םימתעא הכד אלה
 י לע בלעכ החיקלה יחאש לכיבמ ןכל'למעמ חקלש יחא לעלא האיש יפל לחליפ םינש יפ גל היהש לב סיןלענל עשילא לע
 ׳םהישעמ ןקעמל םישנאה ןיב אבמנ זא היהש האינש איבנה להילאמ בעכמ לילא אביל תדלהי ךלמ טפשלהי ןב םילהי
 ןכ לעל ׳עטעלמ תנכה לל שיש ימ לע דיה בימסמ יעמ ליעלע הבלימ הנכה לל שיש ימ לעש קפס ןיא לנימאש דיה לימסל

 הפי ןיעב לילע לדי לע הכיבה ללחעש תבי הזלל השנמבמ יעלי תלדג הנכה לב שיש םירעא סחי לע לנימי די בקעי םס
 ב לילע ללחיש ידכ לילע ללאמש די לל עישיש לל קיפסה עפשה לבקל לעככה טלעימל השנמב לבא׳ הילא לע יכת לדלג יפכ
 עפשה ללחל ייעבמא ליהיש ידכ םעתעא סינהכהעכיבב הנלכה העיה לזל׳ לבקל לל יפפא היהש עפשה בקעי עכיבב
 בה עכיב תעיהל דיתעכימס ןינעכ אלהש הכיבה עעשב םהיפכ ןיאשלנ ליתל םתמ דחא לפענכה יפכ םיכיבעמה לע

 יאש הזל דיחיה ןמ עפשה ללבקל םינכלמ יעמ טיביתש יפל ילבבל לא לאישי ללכל סיגהכה
 ד אי



 'דרמאפ

 עמדב ןה ךרדה הז לע?׳ טינהכהעלעבמאב יהל/י עפש הז יא לבקל תככה לכ היהיש ילי סהב היהי אלס רשפא יאש הזל
 יפב האלבכב לנשייפס ךרל לע ךיבעתה לע ן־עלעבמאב עפשה ללחיש דכ סדי לע יכדבעמל םידיסחה לא סיקדגק
 מל יגע היהיאלהל ךיבעמהלא הכיבה עיגהל ילכ דישחה לאקילבה היהיש ישפא ךיא מלע־שקעלאל׳גהמאמהמ אי
 להל יגהמ אל להדידל ׳ ינייחאל יקידבל אעלכז להל ינהאש לימאל סדה ילסכ יפב לזר לראיע יבכשעלידבל ךיטבמל

 עפשה קיספהל ךיבמה דיב חכ ןיאלבקמהענכהיפכ ךיבמה עלעבמאב ךיבעמה לא עפשה ךשמיש יחאלדהיעללכז
 ילכה קלעסיש עע חל רבעמה• לא הכיבה עיגהל ילכ אלא לניא ךיבמהש לילע ד־יי לעללזב יכ לבקמה לע דרי אלשל אלהה
 אל ךישממה שיאה קלעסיש פע אש חימבע תיעל־ייז ת:ג לא יבגעמה ןיעמ ימ ךישמהש םדאכ הזל ׳ הכיבה קלעסע אל
 ןמלאה קלעסי סא ףאש שמשה ילא לב סנכיש ידכלפאעיכבעלנללח השעש ימ ןכל׳ הננהעלקשהמ ךשמנה לחנה קספי

 לצכ היהי ךליב סג להכיבאל דאמ דע הללדג הדיח דיחשכ קחבי שזל'לפאה אלההעיבה ריאהלמ שמשת ילא קלעסי אל
 ש אלהה עפשה קיספהל ידיב קא מא ללאכ הדיחה ללכמ אלה היהי ךידב סגש לעלא יעכיבש יחא ךליב היהי ־חיכ לע
 ףילב לש לבהלאל דאמ האנ דליב• סידיילבמ בהזמ סיאנ סילכעישעל ףילבהעא הלבש ימכ הזש* ידי לע לילא ךשמנש
 ש עדלנ ךכ יחאל בבל ביטבל החמשב דאמ דע האנ יליב סעלא דייב לבהלאל לית סהה םילכהש המדמ לעליהב ןמלאהל
 עינמל תיב קא לבא הלידג הדיח דיחר הז לע בבעגיי איהה ףילבה קפס ילבס ףילב לש לבהלאל סתה ילכה ליה אלש
 בג ןה לסעל קחבי מא הז ילבעבל'ןמלא לש לאנלסל םתש עדלנס פ עאל םהה םילכב ילסע היהי אלש אלהה האנה רליבה

 יבכש יחא לעלא קיספהל ידיב ןיאל הזהעפשה לכ לענכה ^לעבמאב ידי לע יל עיגה יבכ ייללכ מוני ךל לעמש ייבג
 דגנ היהע אלשעחא הכיב להכרביש מללכ׳ יבא ךל איהעחא הכיבה לשע לל מאש דע־ינב השעא תמ תפיא תכלל ךשמנ
 ראבל לניביש המ הזל׳ יספא יא הזעללזבש דלבעע ךיחאעאל׳ לל מא לסע עכיב ללכבש קחבי הסע ןכל ךריבש הכיבה

 :עלכרבה ןיינעמ

 ג מאנ תלפע לז םכבבל לכב תבעלל ייפסב לזי^ ל^צ ויילעהעלבממ הלכמ הלפעתס יפע'^ כ קר5
 מאנ הז ינפמ אל עלבמ לס ןיכס ןעמ עדלי העא ןיאש הילמח הלגמכ הלק הלבמפ ייהז ילה עג
 לע מאס ימכ הז לכא ׳עיחאמ יעלי דכשהעלתגל ךיעח עלתכ ןהמעחא תיהע אלסל הלסעיבמלס ןיכש ןעמ היהיש

 רלבעב אלש ףיגל ללדנ עלעלע 'יליעלמ םלכש ךיעה יק אןהס ססב למכ ךרעה דקי לניאש םסב ייתז דה האלפיה ימס
 ןלאגניסהל דאמ ךיעיה יקי םס אלהש מ״ד ידנלאיזש הז לבעב הז מאי לבאעבק לע ןליעי ימסה בקל היהי אלש מאנ הז
 יגפב הלוגס לל שי םהמ דחא לפס יפל הלש סכיע ןיאש יפע א םהינשב ריהז היהיש ילאיס ךכ לכ ךרעה יקי לניאש
 עואפיל הלמש לל שי ןאגניסה ןכ דבכה יאללחעעלאפ־יל הלמס לל שי דנלאיהס למכס ללכב םדאה ףמל הליעלמ למבע
 ע ינפבעלעלעל ןינע םהמ דחאל דחא לכל שי ממל ׳ ישלניאה ףלגל ליעלמ הז סגש סיכיבהל סיקלשהל סילגייה יאללחע
 ינפב דחלימ הלמס לל סיס יפ עא הגניסהל יישאר יבא׳לאפדל הלמס לל שי דנואיהש הלש סכיע קאס למ^ימ יפל למבע
 הזש םשה עלבמ העליה דבמ יללכעלעועל הלמס לל שי םהמ דחא לכש פ עאעלבמה ןכל- ייסאי דבא אפימ וניא למבע

 ס הל סיעחא לכ יכ הלס סכיע ןיא םלקמ לכמ׳ הילמח הלבמכ הלק הלבמב הז יפל יהזנש ילארלעלבמה לכ לללכ עלעיע
 הזמ עבק לע העבקל ןלדגיי היהיש ילאילעדחלימה איהה הלבמה העליה דבמ דקלימעלעלעל המבע ינפבעדחממ הללגס
 ןהמעחא לכ לעכ לללכ רכס הילע לביקיש דאדל הילעהעלבממעחא העליה םע הלפעהעלבמש ימלא ינא ןכ לער׳ דבה

 בי ןעמל הקדבבל סימיעכראהל ךל בטיי ןעמל ןקה ח^סב אבמעס למכ דחלימ יכס ןעע המבע דבמ הלבמ לכס הזל
 לכ ןינע אלה המבע דבמ הל יסאעדחלימת הללגסה הלפעה קלבמל ךידי הסעמ לכבל ךעאלבע לכב ךיקלא ה ךכרבי
 ל ךקלפעעא יעעמס היקזחל קליעלהש למכ סיללחהעאפיל ליעלעס העלא אבמנ ירהש סייבדה לכל ליעלע איהש לליכ
 מ ^רה השמל מאנ לגעב לארשי לאטחסכ ידהסעלממ ליבהל ליעלעל ׳ העיב הלעע ישילשה םליב ךל אפלי יננה'יגל
 ׳ על קחבי רעעילעליקע דלקפל ליעלעל׳ הגדה יעממ לעלפעב לביכ תנלי ןכל׳ הסמ עלפעב לללבנל מל סדימסאל ינמת

 מחלמל ליעלמל ה לא דלד יעעיל סינסג דלד ימיב.3ער יהיל'בערל ליעיעל'תעלפגיב הנח הדקפנ ןכל׳לנל ה לל יעעיל
 יל ךאלמ ה חלסיל םימסה לקעזילגיאז לע איבנה ן׳למא ןב להיעשיל ךלמה להיקזח ללפעד בייחנסגימחלמב בלעכהימא
 *יילחה לכל ליעלמ אלהש לללכת יילבה למכ איה הלפעה ןכ סאל׳ לגל ילשא ךלמ הנחמב המחלמ יסל ליח ילבנ לכ דחכיל
 ת שיל סח םדאל םהמ שי דבלב סייטיע סיאלחל םיליעגמ םהש קאייעת ינימ יאשכ אל ךי ןהל סח ןה סיסיאה לכצל
 ןכל ׳ דבלב לתגה קאירעה אלא םייכפה סיילחלל יקהל םחה םשל ליעלמ םהמ דחא אבמנ אלל דבלב רק םדאל סה מ
 לנל רלנזע לא'ליא ףסאל'לגל סהיבאל רלכז לעלפעכ רמא השמ ידהש׳סייכפה םירבדל יפאל םירבדה לכל ליעע הלפעה

 ׳ הלפעה אלא םירבדה לכל ליעלעס הלגמ אגמנ אלל׳ החכשה לאל הריכזה לא ליעלעס אגמנ'גגל סינלסאדעלנלע



 ׳ד רמאמ

 מכ חיהש5רכבדקהגקדןכע הגיא איהה הדלכעהש טי סכיקלא ת/יא ס;ידבע)')גיככ יכזנס המס לזי )יאיכס המ הזלג
 לא ךרטבת לניא ישהס ןלדאל דבעהגחדלבעכ ה\רמש הג יספא יאל׳ סלקמ לכב איהש הללבע איה לבא דחממ סלקמב
 ב שקבמל לקאמ אב לכהש דיכתל סלקמ לכב ליחבש ריכזמ סדח היהיש חרכהב 3יאזה הדלבעה היה^ הזלל ׳ ל3יללז5ידלבע
 לתה קלספב לאבמש יפללרילא הדלבעה איה לזל לידעלבמ ךמלסל •יזלע לל קאש הללמל מנפל זכחנקמ לעליהב לגממ מכרב
 דלבעהש לנראב כיפל ךכל ליעלגקש תלבעה ןתל׳לכמה ןמ תקללז אבמכ אלל 'לפגקה יע׳יגפלמ׳ילללכ׳ירבד ל מיחא אבבל
 אבתנל לגל ךימימ עאל ךמחל5יא ךייבלגראזה הדלבעב מאנש אכמנ לנחנאש בלבש הללבעה איהש הלפ^יה איה זיאזה
 הגחב ךניאב הךיעל הלכשמ ס־הקאלל׳היקזחב ךביקמ הלחמ יגללריסהל ןכל׳ לניתאש למכ בערל תליעלהס רת ימיב
 סג אנמנל להגחתל ילשא ךלמ בירחנסבל היקזחב'לגל ךינפל חלשא י^תיאגקא׳לגעב לארשיב אלמא ךימי דפסמגיאל
 מ לכ עגנ לכ ןלקריל הביא קפדש היהי יכ בעי היהי יכ רכל המלשעלפעמ האינש למכגילינה לכל הלפגיה ליעיק ןכ
 'יגלסיקלאהלא סגיעלשלע^ללקענילסיינמבס/יליהב לארשיב רמאנ^יללגהמלהינתמלכנהל ןכסנליעעקלהלחמ
 לללכה יינה למכ איה הלפגיתשכח אנמנ׳גיילגה ן׳ת׳־ישיללע סגילפקב איזעללאינד ןכ:לגל ס^יקאנגזיא סיקלא עמשד

 דשי ךמעמ אל ישא ירכנה לא סג;המלש מא סישנאה ינימ לכל ליעללי ןכ לעל סלפלגה לכל ליעלמל סיאללחגיה ינימ לכ
 : השמעלפגי ןיינעמ׳מאמת הזמ זיפב רכזנש למכ סיילמג סיעשיל יפא ןכ סג ליעלגלל לגל ללפתהל אבל סל אלה

 ללענזיה אלהל סיאיבנה לכ ןלדא השממ ללדג לנל ימ יכ הז אלהל ללדג קפס הלפעה ןיינעב תיקי "אכ קר^
 הל לגל ךל בי ה מאיל׳לגל אנ הרבעא'ה לא ןנחעאל בלעכה׳מא הנענ אלל ץראל לעסינכ לע סשל
 כ ענב המל סיקלא דלבע אלש יכ מלאה׳מאי ןכ סאל 'הלפעה יע לטביש רשפא יא יזגנה רבדהש תדליש תממ הז הנהל

 ל סינפ לכ לע ןד יזג ינפל הליעלמ הלפעהס הזב הבלשעהל :יזגנה לטבל רשפא יאס יחא לדפל ןנחענשכ
 למכ ןד יזג יחאל ןיב ןיד יזג סדוק ןיב םדאל הקענ הפי לזיא קל ׳ תעלבש למע ןיא סא ליעלע ןכ סג ןיד ־יזג יחאל
 ךימי לע ^יסלי יננה לגל.ךעלפעעא יעיעמש לל מאנ היחע אלל תעאעמ יכ ךמיבל לנ לל׳מאנש ־יחאש היקזחמ הז 'אריש

 ל לאיבע אל ןכל עבשנש העלבש למע שיש ןיד יזג היה השמלש ןד יזג לכאעלכרבב לזיאש למכ ןיד יזג רחאל היה הזל
 בהה להזל העית לש הלפעה תליעלת אל׳יפלל ילעעיבל יעעבסנ ןכלמ הז לחיכלהש למכל העלבש ןלתל ןכל יכ לזרא ןכל
 הלפעה יע לטבעמל ע־יקנ אלה רלבנ לשד העלבש למע שישכ ערקנ לנד יזג ןיא דיחיהש ילבנל דיחי ןיב שיש לדבהה

 ה:הפי ישקה ןבליש ידכ השמלש ועלפעב לאבס סיקלספה איבא בטיה הז ןבמש ידכל השרפה ישקמ ןכ אלהש הארי הזל
 תלהל אבל ןנח סנח שישש יפל הז לקדקדל סנחענעמ אלא סלקמ לכב ןלניח ןיא לזיאל ה לא ןנחעאל׳מא תלחעב הנה

 השא דללי קדני יכל הכזי יכ שלנא המ אלהילא׳מאמכ למנעעלכזב אלל סיבלטה לישעמבלעלפע על^לעל סדאלדאר ןיאש
 גל ללימאנל סייחא גילכזבעלינת למנע עלכזב רבדה תלעש יפלש׳מאל למנע עלכזב לעלפע תלעש להיקזחל סימכח לנגל
 מכ אלא למנעעלכזב לזילפעי יבי השמ הלע אל הז ילבעבל ׳ ידבע דת ןעמלל ינעמל העישלהל עאזה ייעת לע יעלנגנ
 סנחב ךמנעמעללחה תעאע סנח דסחעלשעל ימע ךכרל אלה ךכ׳ללכ׳לגלעללחה תעא סיקלא׳ה מא׳יפלל סנחענעמב
 ךדבעעאעלאיהל עללחת׳העא ירפסב לזיא ןכל ׳ ךכל ימנע ןיכאש אלל ילאי היהאש יעלבמ ייאלבנ עפש ילע עיפשהל

 • לעלש לנלבד׳מא ללאכל השמלש לעאלבכעלחעה לע'תאכ עללחה העאש ליאיב הנה תאיאל אנ תילסא גשעלרלבגל סיסנ
 >נעמ העאס ימע ךכיד ןכש סנחענעמ ילעעלל לילא ילאר יניאש יפע׳א דסח יתעעלסעל ךיניעב השק לא סללעלס
 תאראל אנ תיבעא לאלש ינאש הזה דסחה יתע תעע סג תשיע ימע ךכיד ךכס יחאל 'לגל ךדבעעא עלקיהל תנסבעללחה *
 עיזגנה עאזה העיתהש הזה דסחה ימע תסעע אלש ענלתק אלה המל לנעשי יקלא לנעישלה ךיד לע איהעאזה הלפעהל׳לגל
 עיגהש לאגיכיעמה עארלה דנמ לא יאטח לע ךעאמ עיגמה שנלעה דנמ סא ׳'ינפגמ דחאת אלא היהעש רשפא יא ילע
 ב לאעלמיל אבי למלי לא לנפגי ה סא יכ ללאש לע דלד׳תא " סדאה ייחל סיעלבקה סינקה סה 'גה ללאל * רטפהל ינמז
 'יהלעיערכה העימה לע זלתיי לנפני ה יכעייקת לא 'יעבט לאעיערכ סאל ןהעלעימהס הזב זמר הפסנל דרי המחלמב
 הפסנל דרי המחלמב לא סזמ יפכ יטפהל לנליז עיגהש איהל ׳'יעבטה העיתה לעעתל אבי לממ לא אטח לע שגלעהעעימ
 יס ימ לכשעלללכה היזגה לאעכרעמה דנמ אלא סדלק אטח אלבל לעע אלכ סדאלעעגתהעייקמה העימה לע זיתרי
 ןיאה יפע׳אעלללכה הארלהה דנמ עלמי אני סאל * עת היה אל המחלמל אנמ היה אל סאל עימי 'ללפעמחלמב סנכיש
 ירהש עמאה לא הזב סיכסה אלל סייחתעלמ ייחביס סדא ןיאש יפלעייייחבה תעימה ריכזה אלל ־ אטח ישא ןלע לדיב
 סייתמעלת יחלב היה אל אלהש העלא ר־-זה אל הסמ ןכל תילע לפיל ביחהעא ללאס תקיל׳נסהעיהעייריתב ללאסעעילי



 ^רמאמ

 א אטח לע שכלעה דנמ איהסא ילע עיזגנה העימה םללעלש לכלכד לינפל תאל דכלב5ינ1מימגה ללא אלא ־ריכזה'אל הזלל
 קיא סללעלש לילכר הבק'ה יפל ןיק תא לזראלמנת יבלע למג קק תאש לתכ לחתיל ישפא יאש ללדג ךכ לכ ינלע ןכ סא
 י׳תמיל שפא יאש ללדג ךכ לכ אלה ינלעש יחא סשל תא ןיקש סהידכד ילאיכל ׳ ללכסל ־ישפא יא ינלעל קאל סיתש לכלס
 ת יגלע ללדג לימאכ המ3דש להזל׳ע לל ללדג סשה חכש דשפא יא הזל * ללחמל םשה חכת ללדג יעלי אלטחל לחכ היהי כ'א
 ג ךכ לכ ינלע היהיש יספא יאל ת בב ךלדגש עדלי ינא תללכ לגל ךלדג לזיא תאש התב השת ידכל סמנעב ללאל אלשנמ
 ^אילה דנה העימה העיה סאש חתרל * הקזחה ךדיעאל דלע תאל ׳ ללחמל ילכע לעב יעלבה ךלדג קיפסי אלש לתג
 זלהיל לנל לא ית ישא דלע תאל ׳ לחנכלעכיעתה לע הפקעל הקזח ךדיסעלילמעלאלפנל םיסנ לנעיאיה יבכעכיעליה

 אלהש ללכ לכל סיקידנלס ןהיעלנש יפלסל בשליהכקהס לאיאש לתכ סיקדנהעעית איהש לתכעיעבט איה העיתה סאש
 עבכיהל עכט יפכעליחל סהל דאיה ססה ליחיש לבא היקתה דנ לע אלל סכלעה דנ לע אל לינקעי אלש ןהיעלכס יפלס
 ייסעל הנס האת היש ייח ויהיל תאס תא תיש ייח ינש הישב לעכה תאס הזלעייניעלקהת סהכש יסדסהעלחלהל סגזה
 עלחעמ הבס ישישהעזחלהל העבט יפכ הייח ינש ליהש סינסה ליה הלייחס סהה סינס זכקהשעלילהל סינס עבשל הנס
 היח אלל קחני היחש לתכ יבס פ קעליחל לל היהש לזיאס למכ םהיבא ייח ינש תנקענש לליכ היתי לינקענ אלל תעייני
 ייח ינש הלאל לב תאנ הז לע זלתילל ׳ העיעלב־על אנלי לשעעא האיי אלש ידכ סיבש ה ל יתי תנקענס תנש תעק אלא
 ס ליהש למכ לכ ישא ישיסהעלחלהל לגזת עבט יפכ לייח ינש ללא מהש אל היחש םייחה ינש ןה ללא תלל יח ישא- סהיבא
 שדחל ללכי תעא ייה יעלי היחאש ינזת הבכית חכב ןיאשעיעבט איה יע,זיימ סא *תלא הסמ היה ןכ לעל ׳ היש ייח ינש
 בל לכליש ךישעמכ השעיש ךעללז סללעב ־יחא הללא ןיאש סללא אייבל שליבכ ןנעי ינבישהל חכ יב עעלל יילענ ישבכ
 ב ןיאש השעע הת ךל תאי ית השדח הייב ינא ללאכ שדח ןינע יב סדןךה סאל ׳ ךעליז שדח עבט עעלל3ילייב אליכל
 אנ היכעא ךידי לע בכעיש ימ ןיאש ןכ הז לכש יחאל ׳ ךיהלייכגכל ךישעמכ השעיש ימ סללעב
 לא לנעגהשכ ילעעמייק סשהעיזג העיה ךכ לכל טל ילבעי אלה יכ עסלהיעא לנל לגל ךל בי סשה לל בישהל האיאל

 ׳ ססמ ילבעלעלשי יל ןענ אלש סס לנבשי ילעפ עיב לגמ איגה
 לעכס^לתכ סס יבקיל דיעע יעייהס יפל האלהל סשמ רובעל לנללכי אלש תללכ ילעפ ןיב ללמ איגב בשנל ןאכ סמ י
 תללכ'יגו ץיאה עא סעסיייל סעאבל ןליחע ןעמל לגל לאיסי תעעל הז לא ךתסל טל ילעפעיב ללמ איגב לעלא ילכקין

 ססהעובמ׳למסל לקזחעה סש סנכיל סיכוז סעאל סש סנכיל עיכזאלל ץיאל סנכאש ידכ הזה יענה לכ יעיעטננ ינא
 ל סעא ואטחע יחמל לא סדהש ןכ סג ישפא *יככ העמשנ תנ־^ יעלפעס יחאש ליתאה אמסל הכלעל סנכיל לכזעס ידכ
 יכ לגו הב סיקבדה סעאל * ייעפ לעבב ה תשעיסאעאעלאליה סכיניע הזל ךמס ךכל עעמסנ סכעלפע היהה אלל
 יעלבמי במ סע ינאש ןכ יבלת ןיאש הז יבדב סיוש ןה טיפהל ללכהש לבשחע לא תללכ ׳ טל סיקלא לל ישא ללדג ימ ימ
 דביעכ סשה ינפל ילאנס ןיאל לעפל סילחעסמל זע ידבלע סכעליה םע סעאל ידעכ יעלפע הלבקענ אל דיחי ינאש יפל
 סכל לחתל סכילע ןהלפה הלבקענ ילעפב לא לנעה לע אטחב סכילע יהללפענשכ ייהש סכדעב יעלפע תלבקענ זע
 לדבהה לע לילהל ילעפ לעב ןלע ןאכיכזנ ךכלש ייפסב לזי ןלסלמ האינ ןכל ׳ ימנע לע הלבקענ אלש יפעא ?בקה
 ת ללכהעלפע יהלי לכלקה דחא זיממלעללשעללפעה ב עייה סעס ילבנה לע ועלפעל דיחיה לע דיחיה עלפע ןיב שיש
 אלה הז לעל עלבלקמ איה ללכהעלפה תיה3ים קנע הז יאב לי לילא לנאיק לככ לניקלא הכ הז לא ךתס הזלל*יחיהעלפעת
 ׳ אילבנ ידהב תישפנ סיניא ׳היעשיל סליעל תאל סאמי אל ־ריבכ לא ןת נש סיבי לס סעלפגיב סאלמ הכקה ןיא לזיאס

 אלש,למכ תעלבש למע שיש ןיד יזג איהשכ עלבלקמ הניא דיזייהעלפהס יפע״א לימעעעמשנ איה ללכהעלפעש עלילהל
 ל הע־׳בש למע שיש ןיד יזג היה ס יפל.ץיאל ^סינכ לע העימעלפע הלבקענ

 לילע תלבקענ אלש דע העלבש למע שיש ןיד יזג ה שתלש ןיד יזג היח המל סעטה ראבנש דאיל *כ כ קרפ
 לזלזש יפל׳יילליה אב לעליש תאש לע היה תביימ ימב אטחה דקעש לז^ תת יפלש ללכ לגרלפע
 ^לב הזה אטחה היהיש דאמ :^ק סשתעא ללחמ למכ אלה סיבי לס ןדלבכב לזלזמהש ןאכמ לדמלל לאישי לש ןדלבכב

 תאס המ לע היה לסנע יקע סאל ה סע סעיה סייממ סהל תאל יזח הילגל הבשליב השמב לבינמש סע היפכל ןלכנ
 קחדנ סבמיהש דע תביימ ימב אטחת ילאיבב סיש־יפמהלכלבנ הביתל ךכ סהלמלל יזח ךיא סיילליה אנ לעמש
 לע סשה סעכי אלש ןהילע ישה סעכש לנינת אלש לארשי לע םנח לע השת סעלש סעכה היה אטחהש תאל דאמ הזב

 תנהל ׳ ןמהל סימכ^ סהילא ךיטנתה יבדה ללאסיס



 'ד רמאמ

 הל סייחיכה ט^ימה סע סימה ללאשסלע סהילע סעכ ישהש סיאלית לבשחיס לגלעד יפלגלי ססה לולח הזב היה הגהל
 ה;ילןלפ הלמ יאיבנה ןודאב אבת/> אלל ה/ילחפ הדמ סעכהש יבד אל לע סהילע השמ סעלכ היה אל ןכ אל סאש סהל

 'גרעדהמ ס־קלחי סהל הזב לייבל ^וילגי להז יבד אל לע סעכש העו^י ה לע בלשחל לאלביל הלילח יבד אל לעגלאזכ
 סכתיה סע סיכסת אלהש אלה סג לייבדמ האריש אלא הילעה יפב^יעדה הז לז ןבתרה ךלרס יבכל
 להאלביס לכס לעב עלסה ןיאש ינפמ סא הזל ׳ עלסה לא ליבד אלש לע אסחה היה אלש לז
 לא ס3רדבדל ךיחא ןיהאל ה;יא הדעה גיא להקהל הטמה^יא חק השמל מאנס חאס^סאל ׳ ססהמ יללב
 הניא לזל׳הטתה ריכזהל ךייב היה המל ןכ אל סאש הטמה5יא;יחקל הללבס רחא רלבב3י3כהל ךייב היהש האי לגל עלסה

 מאיס ילאר היה ןאכ ךאל יטבגניכהל כחא לל ימלל ךיבלה ןכ יפע אל סל לבעיכה ישא ךטתל ילחב ?ליל׳יאנ ירהש היאר
 קאשעלכהל ךרטביש היאר הניא הטתת^יחיקלל ןלסארה סעפבמאש ימכ ל;ילא הכיש ןקעד היה סא רינבעיכהל לל
 ךידכ אלא האכהה חכב סימ אינליל לנעקביש עלסב הפמה הטמ ךידמ ןיאש האכהה חכמ סימה^אבלה לעלפ הטמה

 תקק הזה הטמהעאל ל/>אובנ3ילח5יב הסמל נ0 למכ סשת ילזגיס ומכ סימה סיאבמ עלסה לבא אבמנ הטמה ?הבש סנ
 רבדל היארל הסמ יע הללביללני ססה ילזגיס תמ יפכ זיוגזילאה לעלעבמאב לשעיש הלגס להנקהסייפב ראיב הנה סל ךדיב
 לק ןענ הל סימשת לע להטמ^יא השמ טיל י5יכ ךכ יחאל ׳ דיב יתיל סיתשה לע ךדי הטנ השמל מאנ דיעה 5יכמב ייהש
 ה רילאת לגא השמ דיב אבמנרנח?הבם אלא רייאב הטמה ןיאכתב שדח;ימ דרבה היה אלל הביא שא ךלה;יל דרבל^ילליק
 לרמאש הנושארה תנעטה סג לב הלכהל ךיטבתל תיאר תטמה5יחיקל ןיא ןאכ <ג)אל ססה ןלערכ דיבהגילא סדח^מ היה
 ב הארנש לתכ לז סבמרת^יעד להזל לימימ 3ליל י^זימ יללב לתאלביס לכס לעב עלסה ןיאל לכש לעבל אלא הלבי אל ישהש
 שה תלביסכל הרלבה לבקל להניכד והעיני עינממ אלא למבעת לעפ5יי אל רתלחהס היאר הניא השמ יקרפמ ישימח קרפב
 אבליכל סל תיח שפנ סימה לביסי סל היח שפנ [*יאה אבינזי תאכ המ ילנס הנ^יסיש לא תמ הרלב לבקיש רמלחה לע ססה
 עינמה לא אלהש יללבה הנהל אלהת ילנשה לא איהה תרלבת לבקל תלחה ןיכיש עינמה לא אלא תלחה לא אלהת יולבה ןיא לב
 ה טשפכ עלסה לא לרבד אלש לע היה הבירמ ימב אטחהש אנה הזכ יל תאריש המ) קפס ילב לכס לעב לא אלה
 דמא לע ןלשלה הז.לופי אלל סל הבירמ ימב יפ ס^רמ דשא לע תאס בל^כ ה ןושל הז לע הרמל בלגלכה

 לע היה העיבשה האב לילעס אטחה דקע סללאל ׳ יללבה לע לרבעס לע אלא סעלכ לנילית לע אלל סירלמה אנ לעמש
 ךרדה הז לע אלה הז דלאיבל ׳ לאיב^י אל ןכל סל יכ סגלנמאת אל ןעי בלגלכה תאש למכ הנתא טלעת אלהה ןינעב תיהש
 ילגר ^לפכ 5יח5י עבטה חירכמ ישהש אלה תתגשהה^ינלמאמ <!ןעעסמ אוהש הנלמאת לא שרושל הרלעה לא לרדג דקעש
 3ימל.ןלילע דיחסכ בסמהש תא־סיקלאה שיא הסמל הלפע׳למזתב ־ידשש הלפעה רחא לניבי השת בעכס למכ סטימאמה

 ס דע**' םי^עכטה סיעגפה ןמל רבדת ןתל סלקיחפמ להליביס ססה דלבעב לעלא חיטבמ אלה תנת ידש דעסב ןנללעמל
 דלח לע ולג־י חי^ אסת ןב אנינח ד לע תאש לתכ׳ידיסחתעבקב הז אבתנלךינעל ריעכ סלמ ליל ןעפל לחש לע ךלרדיס
 ח אלאעיתמ דמע אל ינב וידימלעלמאועליהל עבטה ךרדת ילאר תיתש המ ךפה דליעהעמל דלדעהלכשנלדלרעה
 קילדיל ן׳תלחל תאי קלדהל ןתשל׳תאש ימ אנינח ר לע תא סרלבד יפ לע עבטת הנעשמ ץרידבהס אבמנל 'עיממ אטח
 סע הברה סימעפ לרמאתב רהנה קלחנש ןיללח בסמב ריאי ןב סחנפ ד לע תא ןכל ׳ הלאכ סייחא סירעלל ןכ היתל

 עכסמב ליכזנס סידיסחה ראשל לז סג שיא סלחנב ןכל ׳ סהתע סיכללהלל הלבת ימייקמל קלחנל לכס לעב רתנת ןיאש
 ל * ססהמ ילוב לא •ילבד לא האלבכ הזב סאלביסעללזת לקה סרלבדב סדי לע ןישענ ליתש ןיסנה דעסמ לתבעעלינעע
 מ עבטהש זפילאכ שדקה קליב סייכדתהל סיאיבנהמ סכסלמ יבד הזש האריש לגל יתלח *יסע בליאל זפילא׳מא ןכל
 *תא סהיפת אבמה לככ סדי לע סיסדחעת סיסנה ליתש סיאיבנה יפ לע ס״כל לבייס המ יפכ סיקידבה יפ לע הגעסת

 לכאעל סימסה ןמ סא אבע יבא סיקלא שיא סאל תא דלעל'ייבד יפל סא יכ יטמל לט הלאה סינשה היהי סא ה יח להילא
 לע לסענס םיסנה ראשל לזרבה ^ביל ןכל ןכ תיהל לכלעללס האס רחמעעכ תא עשילא ןכל * ןכהיתל ךיסמחעאל ךעלא
 תאירב סאל לגל סדאה לכ עלתכ סא תא לתבע השמל םיאיבנה ראש ןכל״הז לע ססה יללב לא תאלבנ ול סדקיס ילבמ לדי
 כ אלל , * סל תיפעא [יאה חעפעל סהיעחע ישא המדאה עקבעל הלאה סייכדת לכעא יבדל לעולככ יהיל'לגל ת איבי
 ה ןלבר סילסי אל ישהש קפסיש ימל סילסי ליכאלמעבעל לדבע יבד םיקמ תיעשי׳מא ןכל'ךכ לע יסה לתמבס אבמב
 ספה סלדק לכ שיש סלקמב ש״כל היסיסת שילשל הילעב קפס ליטמכ אלה הנה ךכל ילאיה דיסחה לא קדבה לא איבנה

 עבטהש ססיפלבו^תלילארש



 'ד רמאמ

 סיסכ ןדי לע לשעיס ין6רס איבנה האריש יתן ׳ תי^מיבמ ימייקמל הדיעה ירמןש ןיבי עיסעל חיכימג דבנמתמ עבטהש
 ןיאש בישחי האגיהש הנלהאב קפס ליטהל סיגב קפס ילב אלה הנה דחא ללכ לאעתא המלאעלבהל סגדא השלע י3ילב

 ש ליטהל לאלביל היזההעללנת יליייקמל דבעלשמל ענכנ אלה עבטהש הביהעלמלקמב הילעב דעימ׳לעכהש למכעמאה
 כ דבד יבדלל ימלא ילזגלעאזה הנלמאת לע ןעשנ לניאש תי לע הילע הנענש למבע איבנה לאיישכ ש בל הילעב קפס
 ז יעת יזילי סיסנ לדי לע לשעיש ילאיש יממ אלהה איבנהעליה סעעפלמ לא עלא שדחל לא לגהנמת ןעלנשל עבטה דגנכ

 ה הנעשישעמא יבדה סאקפלסמ אלה למבע איבנה ללאכל הנלתאב קפס ליטתלל סשה לללחל סילג קפס ילב הזל לעללז
 (דהאל הסמ קיה ללא סימה ללאששכ ט מל יב סענליאה אל ןעי תאנ הז לעל ׳ הייעה דעיעס למכ ליבד יפ לע עבטה
 לכ יניעל הזב שדקנ ססה היהל׳ילשי ליכאלתעבעל תבע יבד סיקת קפס ילב ססה היה סימ לבלזיל לנה עקביש ןייזלג
 סכחה יפס לתכ דעלמ להא חעפ לא סיתרלבעלמדכ להקה ינפת לאב לבא ןיהאל השת קלשע אלש רלבעבל ׳ סעה
 יפלל סיאמל הילעבל לב הנלמא טלעימ סילגל סשה לללח קפס ילב הז תיהלעלשעל תת הביע סהל ןיא ללאכ לז עבזיר

 לכה לאריס סכדי לע ימש שדקקיס ידכ הנעשיש עבטה לע סייזלג סעייה סיניליאמ סעייה ללאש יב סענמאה אל תא ךכ
 היטע ללטיל סיבלי ליה אלש ס;ילבעננע בליל הז לשעס יפעיא ה ע טהל ׳ םילשא יכאלמענעלידבע ייבד סייקמ ינאש
 ע הזלל ׳ לניאיבש למכ הזת ךשמנש ססה לולח ינפת הנלתא טלעיתלל ןלעל סהל בשחנ תמ ססהעלנמ ילבמ ןתנעצ
 י השעיש ססה לע ןעשנ לבא'הניכשב ךלתילל טשתתעלסי ללטיל ןיעמה אל יבדה הז לתכל ךרטבכסכ עשלתי אבמע
 שליש לאיסי לכיניעל תאד תאל ה ינפל עסלהי דגדי זא בלעכה דיעהש לתכ לגל סת ןלעבגב שמש תא לתבעמל לנלני
 למבעת הסמ תאיש השת יתיב'יפא להלמכלליגיבד היה אלש לילע׳לעכה דיעהש דע ליבד ססה סייקלטל סלד ןלעבגב

 לנדג יבד ססת סךדיס׳תללכ׳לגי שיא ללקכ ה עלתשל לייחאלל לינפצ אלהה סליכ היה^אצל תאל ׳ הזכ ללדג יבד סייקעיל
 תעללזב ןתנעמ יבד לשע אלש לע ן־יהאלל השמל בלעכה סחיש הנלתאה טלעמ אטח להזל ׳ לתבעמ שיאה ילזגיס הזכ
 ת היה ליבד ללאס ססה יפ ליבעפכ ןכ סג לאטח לכהש אלא ליבד אל סהל עלסה לא סעדכדל סהל 'תאנש יחא ׳ סשה
 ס לבשחש ילכעב היה אטחהעבסל ׳(^טחל לפיסלה ליבד אלש ילבעבל ׳ לאטחש תתמניבק סינקעת ליתל שדקעמ ססה
 הנלסארה סעפבס ן׳עי ןכ אל 'לאבב׳הל ׳ האכה יע אלא לאני אלעאזה סעפב סג תאכה יע סיתה לאגי בילחבש למכס

 סהל השעיש סה סיילאד סיעביאהענשב לישכע לבא ךכ לכ לאישיל דבעלשמ עבטה ?ייה אלל תילעה הנענ אל ןתע
 ׳ ללטבנש למכ עלסה לא ליבד אלש לע יית ןאכב היה הז ילכעבל * יבלב הסמ לש תלבדב סהינפת עבטה ענכיסל סב
 תאסכ לניזאת שיעבש אגתע ןכל סשת יללנעללזב ליתית ןעיש עלסה לע תבעמ ליזג אלש לע םשה לולחל הנלליא לעימל
 יעלא סעסדק אל ישא לעו יבעלעת ישא לע ייבד ינשת לעכה ייכזי ךתע לא ^סאהל׳י־יבעה יה לא הלע השמ לא ססה

 תאש למכ תיפכל ןענ אל לניאיבס לתכ ססה לולחל הנלתאה טלעת אטחב היהש יפלו ׳ לללה אטחה ינימ ינש לע זומיל
 היה ןכ לעל׳עקיממ העימ אלא קיתל קילסייב אללעלל^יל תבלשמב חכ ןיא סשת לולת לדיב שיש ימ לבא ׳ אמלי׳כסמב
 יפה הזכ ונראיבש התב לכעסהל 'הזה אטחב הסמ לש לעבלס^י אלל ועלפע הליעלה אל ךכלו • העלבש לתע שיש ןת יזב

 : ןתא האיגשמ לנליבי ליתחיב ססהל'לב תאנש הת לכת ןיכנ •יעלי אלה ס להניבתל
 עד לע הילמג האילה תליס שיל י ללכ עי לע לילי אלל הילמג האילה בלט לע לימש סהמ׳לביעה גכ קר^
 ישאלךפההל ןכ טג עי לע המ דבב לילד בלט לע לילי ןעאילה בליש שיל ׳ללכ בלט לע לרלי אלל
 ילמג ער לע לילי ישאל־סהב לינפל ללפעתלל ישל ססחיל יקלת ןקיתלדל ללא ןונחל סלחי ןמאנל ישי למכ בלט לע לילי

 לה בלרשעוביעהל ׳ ןהב לינפל ללפעיהל יכ ^א ללכ ישל םסחיל יעלה אל (הב אבויכל ללאל ׳ ןסליח ןלזג ןלוע עשי ומכ
 יחא בוט ועארלה כמש יפע"אש דיסח לתכעי וילא סלסחיש סיאיכנל אבתנס אל סא יסל ןסחיל י/ילה אל בלט ןעאילה
 ס אל סא עי לילא לסחיל לנמבע ןיי־עת לנייה אל׳ אלה דסח עתלס ךדסחי ןפ לתכ קלחי דבב תפיחת לע תאנש אבמנס
 בע רי^לנ אל תניגמ יבד לא עי ןעאילת בלישעלביעה סללאל סללעל ילטא אל ה סאכ ינא דיסח יכ תלא׳יעכה אבמנס
 תלפע ךדד לל סוסחייש סעלא אנמנש אל סאעיעלא סלסחיי םיאיבנל אבתנס יפע'א׳ הלפע ךיד סשל םסחיל לנמבע
 לילא סחינ אל ןכ יפע אל ׳לאישי למעב לשענ יבקעל ׳ לבל לא בבעעיל לעכה לילא סחייש שפנה יבלקל ןלבבעה למכ ז זל
 עי מלא להוסחיס יפע׳אעי יילא יסזייל יגמבע יימנ אל יכבה ןכל ׳ ילע ךשפנ יבקע לא ילע בבעעת תלל הלפע ךידעי

 סאל נס למס סי־יעסתל לב תכלבס הב קהל שי סלקמ ביד תימשמ אילא יב לאלמש בי תא הגיגח ענסמב לזיעעד יפל
 חשדק הימק איככ אכיא ימל לפשכשיאישילש ןעלאג ינפמ היג ינפת יאמ הגג ינפמ ישפנ הכבע םייע סתב הלעתשע אל

 הנה ׳ יאיב יעבב אה יאלג יעבב אה אישק אל לתלקמב הלדחל זלע'יעכהל אלה ךייכ



 "ד רמאמ

 דכי ה יכ גהכנע לנדאהל לעליפגללחלימ השיפהס יפל איפנה ירבד אלל סשה ירבד סה בלגזיכה הזש לניבה לח הכה
 יגימממנ י^ילדג סיכב יבד ה יכ ץרא יניזאהל סיתש לעמש למכ איבנה ירבד אלל סשה ירבד אלהש הידמ הז ןלשלל

 3יעד יפל שרפהגזינלכל׳הלג ינפמ ישפנ הכב^ל יר^יסמב הלעלישגי אל סאל 'גנל ךשחי סרעב דלבכ סכיקלא הל לכ^י מאל
 הל הרהה עבטמ סגקאש ןכ לניאש סיהלבגכ ס*-יחכנ3יליהל לבשחנק לא לי להבגלק לאל לניזאהל לעמש מאש המש אלה לחי

 הגילא לג^ר'גבל ןכשי רפעל ידלבכל למכ ׳ דלבכעארקנס שפנה מללכ דלפכ סכיקלא הל לנ^ סייק5יהל;לנךח סאל דספהה)
 *לבכב ידיסח לזלעי דלבכ ל5יחלנמ ה/ייהל מא ׳ דלבכ םשב בג ^יאיקנש יישפנה ינחמה3ילמלשה יגיש^קש ללדעשתל סשל
 לב קבד1י סאש ןפלאב דספההל הלהה עבטמ סדאה ןיליה סע סדאה שפנ ארבש ססת לא רוככ הזהעלתלשהגיארקכ!
 ^א׳לכזלהמלש מאמכ ךשחי סיטב להזלה^ימה סמ סדיןיעלמלשה הז גישהל ללדנזישיש׳מאל^ייחננעליהלל ףךקהל לכלק
 הכבנק טיר^יסמב הלעמשע אל סאל ה/יימה סלי לא זמלר אלהש סיבכוכהל חריהל שמשה ךסחנזי אל רשא דע לגל ךארלב

 ׳ יספכ הכב^ סירקסמב יישפנהעלמלשה אלהש הזה דלבכה 5יגשהב לד;ישהל תאז י5י-געל לעמש^ אל סא לר ישפנ
 זלמדיל רדענה רבדה,לע סללעל היהי יכבתש דספההל ערת לא סיד^קלעמ ליהגקש ינלברל י;ימכח תיט רבכש לעד מללכ
 ענמאבאית ץיאהש יפל סא יאלג י^קב ארקנש אלהל לפשה סללעה אלהל לב קבד ערהל ידעההש סלקמ לאינמב שיש
 ב אלהש ילליהב קבד אלה רדעההש יפל סאל סהב דימעמ החמשהש סימשה לאיאיב ךיב אךייל ןידדבה לכמעפקימ
 גהנלמל חגסלמ אלה לללכב עלאינמה לכש הזב לילה ללאכל שחלמהעלאיבליה לא יאלג יעב לאיק ןכ לעל שלחבגסלמ עלב
 שחלמה עלאיכמב עאיעמנה החמשה דכמ אלה קלחה הזעלאיכמל ׳ יאינ יעב ארקנה לב קבד ־חעתהש קלחה יפאל ישהמ
 אלא יחננעליהל סהמ דחא סלסל רשפא יא ילליתה ןמ סיאנמנב קבד ידעההש יחאש תזב זלמריל יארב יעב ארקנה
 מ לעיפה ללאכ מ דע איה לא דספהה לא זלמרי יכבהש דספע ילש איהש םדאה שפנ מללכ ישפנ תכבע מאל * שפנה דנמ
 יפל לפשכש לארשילש ןעלאג ינפמ אלה יכבהש מא ןכ לעל הכ ןלליכשעלמלשתעילכע לא לעללעפ עיגע אלשכ יעטנמ
 שפנה סייקעע אלשכ יעסני ןכ לעל ׳ המלייק!ספנהערמלש אלה הילעה דנמ סתב ןללכמה ןעלמילשללאישיעלעמש
 עי ססה לא להסחיי איבנה אנמנס יפע׳א לב אנליכל ןלסלה הזל ׳ ליכפל היכב סיס לא הכלב אלהש תא הז לעל ידעעל
 *תאנש פע א ילע ךשפנ ינקעלא ילע בנעעה יא ילע תכב מללל הלפק ךרל םסל ססחיל לנתנע ריענ אל לזרעעד יפל
 הז לבעבל ׳ לקפאעה ילע ךיתחיל ךיעמ ןלתה היעשי תא הלפע ךיד ןכ תלא איבנל אנתנס יפל לכילע ךימחר אנ לתהי
 כ הזב אנליכ לעל למנעמ ־^לע סלש לילא סחיל ס״כל הלפעב מלנר יפכ סייבד רדסל יאסי סדא לכ ןיאש ראלבת אלה

 לספה הז לעעלהק יפב לז עבאדה הזב ךיראה יבכל 'גנל אה ינפלמ רבד אינלהל יהתי לא ךבלל ךיפ לע לתבע לא תאנ
 'אה ׳ לבקעהל הילאד היהעס ידכ סירבדג הכיינ תלפעהס הזב ללכהנ : ןלקע ןיכירנ ןיאל הזב םינוכנ לייבל)
 יממ היהי אלל׳סירבד הברי לכסהס סייבד הביי אלל ללפעמה עכלכ לע סירלמל סיעלאנ סייבק ירמאמב מאנ היהעס
 תילטל לילע ליתי אלל עמלשה לא יברע סתה סיימאנה סייבדה ליתש ךיינל ׳ ןיכע בליב סללחה אב יכ לילע מאנש
 סתילע ^סלנ דלעל סלכ סיניינעה ללא סהב ץבקעתל הלפעה לא לקשמב יילסעהעלשקבהל׳יטליפהל׳יייסה ליחבנ הזל)
 רבדמה נללכ עידלמ לענק סע לענק יסקנל סחיעמ מאמ אלהש רישה רדגמ אלהש למכ הקיסלמה יגלגנל׳ימיכסמ סהש

 יממ ללפעליה היהי אלל הפב מאנה סעבלהעכללכ סיכסעש בהל ׳ הקיסלמה ינסנ יפכעלללקשלעלביעלעלדגקעללמב
 ליהי דלד מאש למכ הפה סע בלה סיכסיס יממ היהי לבא למע ןלכנ אל סבלל לל לבזכי נלשלבל היפב להלעפיל סתילע׳נס
 מה מאמכ וינדא ינפל ןנחעמה םדאכ הענכהה לע הרלמל ךיתנ ללקה היהיש׳גהל ׳ ךינפל יבל ןלינהל יפ ירתא ןלניל
 )לא לאל ׳ הלוקב ילע הנענ לילע ינש יממ היהי אלל ׳ ךילא יעללשב ינוכחע ללק עמש יחישב ילוק סיקלא עמש רדלשתה
 " סיימאמהלעללמה רלנק דנמ רשא ןלשארה יאנעה לא זלתרל ה הניזאה ירתא תא ד רללדלתב דוד זמר סיאנע השלשה
 הילתה ללקה דנמ ישאגה יאנעה לא זלתיל יעוש לוקל הבישקהל - בלה נלכדנמ רשא בה יאנעה לא זלמיל יגיגה תניבל
 לביקעס ביילחמ לנכיאעשלש לאנתי סא ^א סגמאל ׳ סעללז הלפעה לכיקעש ישפא יאש יאנעה סה ללחל הענכהה לע
 דל דבפהה סעל לביקעש ידכ הלפעב יינפהללעלבדתל ךדטניש ססהמ קוחד ךכ לכ לבקמה היהי רבכש פכע הלפעה
 ארוק ןיא תא הלפעב ןיריבעמ מת אלש לע לארשיעא סישאת איבנה היעשי אנמע הזלל לבוקעש רשפא הלפעה יוביל
 ל ןהב בלעכס הלנינ ישנאב לנינמ ןכו ליעלמ היה וב ןייינפתל ןיקיזחת ליה סאש זאינס * ךבקדחהל דילעעמ ךמשב
 דע סיבי סימי הלפעב יינפהל הברה לגעה השעת לע ללפעהשכ הסמ השע ןכל סחל יעענו הקזחב םיקלח לא לארקיל

 סעפ) ׳ ךייבדכ יעחלס גל תאנש דע סילמתב ק1 ׳ הנענש



 'ד רמאמ

 מה השעיש דע הלפעה יובי ליעמ אלש ללדג ךכ לכ שקטמה דכדת היהי לא^ םשהמ קמי ךכ לכ לבקמה היהי םעפל
 ליזיר דש מאל עמיש ינניא הלפה לכיע יכ סג היעשי מא הבלשעהל הענכהה לע מלמעלללעפ לא לעט הז יא ללפעמה
 לאינד מא ענכהה לעעלילמ ללשפ סישלע מה יקידכה סגל המהבהל םדאה סיקס לסכעיל׳ליאנ הלנינ יסנאבל׳ לגל לבזה
 לל קבהל ךבבל לאעגינ ישא סליה ןמל ךאלמה לל מאל * יעכס אל ךלשל יפ לא אב אל ןייל ישבל :עלכא אלעלדלמת סחל
 שנל ה בלךל דלד מא בלהענללכב הלפעהעיישע לל קיפסיש ימ םישנאה ןת שיל׳ ךירבד לעמשנ ךיקלא ינפלעלנעעהלל
 יאדיעגרלמ איהל סהל ן־עני מלע לללפעי אלש המ׳יפאש הללדג ךעלי הגילתב ליקיש שיל ׳ מאיק לכל ה בליק בל ירבשנל
 ש שיל׳ סעישליל עתשי סעעלסעאל סייסטלל לעלפפ לינפל לללפעיש ךירכ מ תל לגל הסעי ליארי ןלנר בלגיכה תא ססה
 רמלש הז חא שזל סעלא רמלש למבעמ אלהש ססה לא ללפעהל ןיכירב ןניאש דע ססה יבהלא סהל הללדג תגרלמב ליה יס
 א סהרבאעגרלת העיהעאזל ׳ לסנב ריכמ סנה לעב ןיא ללכיבכ לדבלעלללדגעלאלפנ השלע לזראל ׳ ליבהא לכעא׳ה

 : הע לכיבא
 חרכהב סהללעפ יפכ סעילכעעלמלס עיגיש ביילחמ לנניא לעלפ דאש סישעמהל עלללעפה לכ ^ .קי^
 הארק אלה ׳ ןללכמהעילכעה עיגי אלל ילארה ןפלאבל ילארש הת לכ סלאה השעיש רספא רבכש
 ןת אלל לנתת אלעלעס ללפי אלל השעיש ספאש בלט ד;ימה דב לעל לעלסעל ילארס הת לכ הסעי הברק סיתעפ אפלרה

 ל הבלט הדשה היהעל ילארהעעב ערקל דא־יש הת לכ השעי התלאה לבלע ןכלענללכתתעלאירבה עיגע אל זכעל הללחה
 אפלרה לבא כג הללחה אלל לבל אפלרה לנניא עלאירבה לעלפהשגיראטת הז לכעבסל ערזה חילבי אלל דארכענקלעליל
 הסעי הברה סיתעפ הליפקה ןכל ׳ עבטהל דבלעה לבא בג הלשה אלל לבלעה לעלפה ןיא התלאהעללבעב ןכל עכטהל
 ה ןלבר הזב םיכסי אלש אלא ללפעתה לבת אלל הלפעה לבלקע אלל ילארה ןפלאבל ילארה מעבל ילארס לתכ סדאה העלא
 זכעל ילארהעעב סיב דריל עלגהנהבשהבלטלהגיהנילילארכעכקלעמלעניפסהשעיהביהסיתעפ ןפסהס למכ ישה
 לי ןינעב ארקש למכ סנלעה דב לע סא יסה ץלבר הזב סיכסי אלש לבת הזל ׳ זפחת סלקת לא עיגהל הניפסה חלבע אל
 סא לבלקע אלש סיתעפ הליפעה ןכל תאתה הזתגי קיפב לרכזנש לבסה ןת הבסל ביטל החגשהה לב לע סאל הנמ
 לעעלרלת לללעפ השעיש לא הלפקב ריבפיל הבריס לע ןכלת לבקמה ןיאש לא השמ עלפעב לנראיבס לתכ שנלעה לב לע
 לזראס לתכ רקא ענלת סס היהיש סאללנראבס לתכ לללה םירבדב אבליכל הלנינ ישנאכ קסעסיבל לאעינעעכ הענכהה
 ס יפא העריבחבעעגינעלכלת ןיאל לכב התלס ךללתישעעה עיגהש ילבעבעבשבעלתי אלש ללל עלפע הלבקעג אלש •
 לביקע אל לילע החגשהה לב לעל ללפקתה לא בלט סקלבמה אלהה רבדה ןיאש עלמ ססהס ילבעב סאל ׳ אתינ אלמכ

 ל סיסקבתל לילא סיער םינבהעליה עלמ ססהעליהל לעלפע לבלקע אלל סינב ילבעב ללפעהס יתאע ללאכ ׳ לעלפק
 תאתכ לעלמעבס היהי אלהה ןלתליתש עלמ ססהל׳ ןלתת דעב ללפעיס לא ׳ דלדעאעיתהל שקבש סללסבא לתכ לעיתהל
 א הבסל לא ה ית יערתאל יעסחכלעבסא ןפ התלש תאתכ לעריפכעבס היהיש לא ׳ לעעיל ןילעבל רלתס רסלע התלש
 לבר הסע סללעלס לנלבר תלאל םכחה ללפעת היהש הת הלפעה רחבמ היהי הזלל ססה לבא העלדיל לנתתערעסכערחא

 עחנ היהיש ןינעכ םיתשב לנובי השעיש תא ׳השע ךיניעב בלטהלעחעמ ךיאיריל חלרגיחכ ןעל לעמת םיתשב ךניבד
 דחאל׳סעיבת לבניל חכ סהל היהיש ןינעב לנלבי ישלע לעת הרזגה לטבלעכיעתה דלסיס הזל ססה יאריל עחקת חלד
 לא ץפח יבלש התעלסעל יעסקבל אלל ירבדל ןפע לא ינפל ללפעת ינאש דבל לכבל תללכ הסע ךיניעב ביטהל תא ךכ
 אלה העאל בלט אלהש בסלחל המלת ינאש יפל יל ער אלהש רבד לע ללפעמל שקבת ינא ה ברה סימעפס לאלס ינאש המ
 ל לתזל ׳ בלט אלהש עללי קעאס המ הסע ינא אלל רחבמ העא ןכ לעל ער לא ילא בלט אלהה רבדה ם א ינממ י^לי עדמה
 טה לע ךיבמש ססכ העיה לע ךרבל םדא בייח לזראש אלה הז רלבעבל ׳ יניעב בלט אלהש המ אל הסע ךיניעב ביטהל

 קא סדאה לבא ׳ סלאה לא העלסיהלבלטה ךיד 'לחבל ססה לעש םדאה לא אל ססה לא אלה בלטהעניחבס יפל הבלטה
 ס המי סדאה לא אלל העלסיה *קדעריחב אלה תבל יסה לע מללכ העלשיה הל דלד סזל דימ ססה ךיבל אלאעלסעל לל
 הלס ךעכרב ךמע לע להזל לל ביטל אלה לכהס ־ייכיל העיה לעל הבלטת לע דימק ססהעא *קבל אלה סדאה לע לטלמס
 דחממ ךרדל 'ייטיפ סילבגלמ׳ייבדב אל םיללכ סייבדב לנלבר סקבל ססה לא הראי יממה הלפעה העיה הז ילכעבנ

 לב הטלנ לעעדס המל יקלאה ןלברה חירכהל הבלי ללאכ אלה קנה סייטיפ סייבדל דחממ ךידב ללפעתהס



 "ד רמאמ

 ד ישה 3יעדיכ ןיא ללאכ ינילכד ססהגלעדיב יפלד לישמ ללאכ הזל׳יהלאה קערל לעעד חירכהל הבלי לניאל יחלכל לב
 לאל ךא ררלשתה מא הזב אנלט לעל׳ למכעל יחלב אלהש ך־ידה אלא לעסקב^א יחלשעלל וןילאס 5>א1י5ילגח*יחא ר־יד
 ל לב^גדחלבנ״אש ךידהל ך^ישקב שיפל הכי־׳יבגזיא סדל ישב ינפל ללפ5י;ישכ תללכ יעעלשי לנתמ ישפכימלד סיקלאל
 פלגקללפעמעאשכ ךא ךילא ליעלמהל בלטה המל הכיינ^יאס המל ךבלבש המ עדי אל הזגזיללזבס ךשקלבמ לא עיגהל
 'ילא ליעלמהל בלטה עדלי אלהש ךלילנהל ךידה 3יא ייחבע אלל ליכפל ישפנ ינילד אלא ךמשקב ישיפ^י לא סיקלאה ינפל
 עש ינממ י/ילי תלק;יה לב סלש;יש ךידה לא העלשיה ךיד עדלי אלהש י^מקנק לנממ לא יגיעלשי לנתמ יכ להזל ךממ ךמלי
 כגרללמב לינפל ללפנחהל ילאי הזלל ךפהה היהיל הלנה לא המ הלעמ לא דלבכ גישהל ימנעל ךיד ינא בושחא סימעפש
 מהל בלטה השעי אלהל לילע חטבל ךכיד׳ה לע ללג מא 'ה לעגנעעהל ליאש יחא יילסמה שזללילע ךבהיךילשהלועוללוכ
 'ללכ ידלבכל יעשי סיקלא לע ןכ סג שזל ךממ ךןילי העלשיה לא דובכה לא בלטה ךיד רוחבליעדמ אלהש 7לא ליעלמקנ
 עדא אל יגאש דלבכ לא הלנהל תמי לא ילא עשי אלהש המ יל ילחבל לילעש יפל ישפנ ימלד סיקלאל ךא לילא ינא ןכ לע
 ל סיקלאב יטחמל יזלע ילנ סייטש להזל יל^זילאנל ןלכנל בלט אלהש המ יל יחבי אלהש לב יחטבמ סישמ ינא אלא הז יעשל

 : הלפ;יברלכדההזקיפסיל

 דנמגשלמהגיילכעל דבלב הב סדאה הכחש הלנמ לניבמ אל הילעבש השעעלנמ לכ לנשפחשכ 'חכ קד<)
 'גה 'מיימב לניאיבש תמ יפל יעללנמ׳יישעבל׳ילגיב ןמכמהעילכעהש הזל הבלשעה אלא הילעה
 למנעב ילכגיה תזליכנש ביסעת׳ינעב לנינמ ןכל שפנל הליקמה ללדג יכשל סדאהעא האיבמה איהש סשהעבתא אלה
 עע״א הלפעהש הלפגיה ןמ יעליעיללכהלגמ איהשועאזה הלנמהעלעמ לדיג לע היליש תממ הזל סיבננ סעא שיפב
 הלפעה ־יחא הב יבדל לניאי ןכ לעל הבלשעכ שפנל יללכה יכשהעעל ליעלע אל סוקמ לכמ סייטיפה'יניינעל לעןןי0

 האר בלעכה מאש המש לנאנמ בטיה סיבננ׳שיפב לננייעשכ יכ מאנל׳ 'מאמהענללכ יפכ ינלקבלעלבמ דאשבמ ךעוי
 ךשמה יפל הבלשעה לע יבדמטל לב הקבדלו לללקב עלמשל׳יקלא׳ה עא הבהאל סמה ךיבלי יכנא דשא׳לגל ךינפל יעענ
 סלש בבלב היתקש׳ייגש׳מאל בלשעב ןינעה ימגל לליקבעעמשל ךיקלא׳ה דע עבשל מלא הלחעבש הזל ה־ילשקל תשדעק
 הבלשעת לדס חבשמ מא יחאל ׳ ךשפנ לכבל ךבבל לכב ךיקלא׳ה לא בלשע יכ *^לסב שזל ךכ היה5י סא לת־יזעי סשהשן

 אלל׳סלאיה סימשב אל איה הקלחי אלל ךממ איתעאלפנ אצ סויה ךטמ יכנא ישאעאזה הינמה יכ העלאינמעללק סע
 עילשעל ךבבלבל ךיפב לימאב הז לע הדליל הבלשעה לע יבדמ קפס ילב הז לכל טו ךילא בליקט׳לגל איה סיל יבעמ

 של׳לזכהגילפהל׳ רבדי הבישעה לעש לז ןבמית׳יפ ןכל* ראבנש למכ בלהעט־״תבו הפה לדילב יללע הבישמה קנעש
 חמטלל ליעשהל ךל ילאר היה לכיע לד סל רבדהש'מא ולאכ הזל איה סיל יבעמ אלל איה 'ימשב אל׳מאשכ העלא חבשל
 ה קאש יפל ךרעה רקי דבד אלהש טיסהל ידכ סיה רמעל לא רשפא סא סילישל עולעל׳יפא סצלעבש חרלט לכ לדעע
 ס 3יעל דאר היה ךכ לכ מא׳טל׳ה הנריה׳לגליה סדקא המב איבנה'מאמכ סינפ סלשב ה״יפכ אט־חל היהיש רחג סקהה
 ןמש ילחנעלבבר לח סילא יפלא סא הזל קיפסי תמל ןמי הליכ עדמ לכניאשמלייבעה לע שנלעת ןמ לננהל לודג רכש
 לא ־יפוכ קיפסיש ילאר היה אלש ־יזלג לכשהש הרליש המת הז לכו׳ לשפנעאטחב לנטב ירפ וא לעשפ רכס לרלכב ןעיה וח
 סא 'לנל סייבד סכמע לחק׳תלא איבנהש לתכ סירבדב הבלסעב אטוחה לב־קיס ילאר ןיאש ןכש לכל לאטח דעב אטלחה

 רתא יכ׳סל היחע ןעמל סייחבעייחבל׳טל סליה ךטפל יעענ האר תאל דאמ הילע ריהזה הזלל׳ יהלאת דסחה דנ לע אל
 ש לע ךל סיס למכ הזבעללננעה ךל ןיא׳מללכ טל ךינפל יממנ האר׳מא יבדה ךילא בליק יכ׳ליאסכ ומולק ך־יד תח-יתש
 העלח׳שעע סאל דאמ איה הלק הלבמה לזש הזב ןכ רבדה ןיאש סמייקל לכוע אל סחיט לדיגלל סייוברלס עונמה ראס
 ס לודג ילוח לבוסש סראכ הזל הב לזלזע אלש יהזה ןכ לעל ערהלמותה ךעיגי הנממ לשיעק סאל'בוטהל סייחה גישע
 חמ אפיעקש המב דחא סס ךל הלגא ינא הללחה לא׳תאל דחא אפמ אבו אלהה ילוחל האלפר קיפסמ אלש יזלג שקההש
 ל ךירנ היהיש האופר לל היהיש ־דט סקתה ןיאש הזכ השק יללח אפית אלהש רחח אלהה ססהש בשלח תללחהל'ךיילתת
 ס ךירנשל אלהה ססהעגשהב לודג חרלט שיש בלשחע אל לל׳לדא אפליהל׳ לגישהל לודג תריט חלרטלל בר ןוממ איכלהל

 הגשהה לקש ןכעמהל ילאר תיהש לתכ סי בלכ הינא ךיד דלבעל ללדג ןלממ אינותל ך-טנעס לא לדעב סימשל הלעמש
 משקכב לשרממ אלש לתכל• ךשפנל סייח אלהש ןמגשהב לש-עמ ךל ילאר ןכ לעל׳טי בלרק יכ סייסש לתזל'דאמ אלה

 סה מאזת הלנמב לגשליש וללה סייתהש יאיבל סייחבמ־חבל הז לא ךמסש להזל הזב לשימעש ךל ילאר ןיא ךכ סייחה
 ןוי ךרלאל ךייח אלה יכ לב הקבדלו לללקבענמסללךיקלא׳המא הבהאל ממאלהזל הילמה דנמגשנתהמילנמהסלינעב



 "ד רמאמ

 'די לעש ׳ תמדאה לע עבשל להזש הזה וכללעכ ךימי ךיןאןעןמשנה סללעב לד ךייח אלה יכ לגל תמדאה לעעבשל ךיליי

 שעהשכלבא'תבהאמ איה הבלשעתשכ הז לכל׳עלימשנה עלחלבהתל סייחגכה סייחהל ישבעל1דכדהגו:ליעאזה הבהאה
 ב לזיא ךכש הזה ללדגה יכשה תילע לבלקיש הילמג הניא סלקמ לכמ יכש הילע לבלקיש עע׳א הארימ איה הבלשעהש־כ

 ןלע ךניעב עלשכ יכ 'אנסעלגגשכ לל לשענעלנלדזש הבלסע לעבללדג שיקל שיר מא סירלפכה סלי עב אממעכסמב
 לעעשדמ עשר*לסבל נשעליכזכ לל לשענעלנתזש הבלשע לעב ללדג לר שיקל שיד מאהל יניא׳ללשכמ היל ייקל אלה דיזמ
 מ)דזם ליל לל אבי ןכיהמ 'לאיב ךייב הז יכדל האיימ ןאכ תבהאמ ןאכ אישק אל היחי היח םהילע הקדבל טפשמ השעל
 חבלשי לילעס לעלפהש׳סללכ לעבלשע ליעלעש ילאר ןיא שנלע קארית בשה ןידהעילשש הארימ בסלעעגשכ לל לסענ
 ןיא הארית בסהל׳ללכ סנלא דב לב ביעעי אלש ייריחבה לעפה אלה שנלע לא יכס לבקל ילאי לילעס לא הנלגי לא םדאה
 ה עארית בס שי םינפ ב לע אלה הארימ בסהס אלה הז יבדעיבלשעל'ללכ רכש לילע לבלקי המלל רלמג ייייחב לעפ הז
 דלרמל בלסי לפא טבש לילעמ ןלדאה לקסכל לעלא הקלמש דלעב לינחא ינפל ןנחעמ אלהש דבעכ לילע לטלמת שנועה
 א דיבכהל יזח החלרההעיהסכל לגל קידבה ה תלא היה לילע תכתהעליהבס העיפב ןינעה היהש למכ הלחעכ רשאכ לב
 אלסל מל לילע ללפנעלמ תלמיאמ חיכהה דב לע העיה הנלשארה הבלסעהס הרלמ היה קפס ילב הזל תליחעבכ לבלעא
 לרה עעסב ^^אל ליסנעל ססה דחפ ינפמ בס אלהש ימ שיל'ללכ הבלסעל לל בשתעס ילאר ןיא ןכ לעל ייריחב לעלפ היה

 גה דב לע ססהת סיאב םירבדה לכס ןימאמ לעליהב לירלסייעמיאמ דרחל ארי אלהל ליניע דגנל סיקלא דחפ החלרה
 ןלסארה לללקלקל רזלח היה לילעמ הכמה דלסבש הערפ השעש לתכ הךיתהל עבטה לא ירבדת שחיי אלל סנלעתל ללמגה
 .רל קזחענ ןכ לעל'היקמב הארש סיעפלמתלעלעלאה לכ הלע ץראב םיכלבנ לארשיש בסחסכעלרלכבעכמ רקא ףאל

 סרפעי ךרדה הז לעל׳עייריחב אללעלכמהעתחתל סנלאב העיה הנישארה לעבלסעשעמאענל לארשי ינב ירחא ףלדרל
 למה לילע אבב עסיהס הזל הבלסעה יכרד סהת ענימל ספיע השקת לא םיעשרה בל קזחמ ישהש בלעכב אבתנס תמ
 לעלפההזס רלכעבלעלקידבה ה םעפת יגיאטח הערפ תאס למכ לילעלטלמה סנלעעארית ססה לא בסלדשחעת אלה
 אלל ה־יקמב האבש תללל הכמה ןהב עללעל ןידדב לא דב לל ןעלכסב לבלעא קזחת יסה הנה 'יריחב לניאל שנלאל התלד
 זאל חירכמ ילבמ לעייחבל יעבט לע *יאשיל הכליהעתתת הנקס ךרלתה לבלת רלסיס ידכ הזל׳ יהלאה החגשהה דב לע
 לעא יעדבכה ינא יסה תא עיל הכתה ליע לילעת רססכ תערפ עריחב רשאמל ׳ עייייחב לעבלשע הגייה סא ןחבי

 *רנאלעלעללע שקב לעריחב עלרל להל לעריחבל לעבט לע ראסיל הכתה תחת תכקס ךר;מה לכלמ *עלריסהשכ תילכ לכל

 ל הרקתה לא סייבדה לשחיעש׳ללכ ירק ימע לכלע סאל בלעכה תא הז לעל'תיקתב ליהס תיללעלכמה ןטע ןהבעללעל
 ׳הלילח לעדיתב בלט םדאה ןת ענמי ישהש אל׳יעשרהינפב הבלסעה ירעש םילעננ דבה הזכל ־ תיגל ינא ףא יעכלהל
 חמ חירכת ילבמ דבלב יעריחב לע לייאשת ישהש אלא תיחל ליכרדת לבושב סא יכ עסרהעומב ץיפחא אל יכ לעבה תא
 הז;לבבלעא ץמאל לחויעא ךיקלא ה השקה יכ בלעכה לילע רתאש ןלחיס ןינע היה ןכל לתבעל ךיד דיןב אןזדל ץ:חמ
 קוחרמ עלבע 'הב קה איבה לארשיב עלרגעהל ה דחפ ינפמ אריעת תיהש אלא לעשרעתחמ סשל בייחענ ןלחישס יפל
 ס הסמל הלבסכ הזל דבלב לעריחב לע לריאשהל ידכ לארשיל לסענש עתסס סיעפלמת דבמ הנקש ךדמה ובלמ "׳יסהל
 ח דיבל דבכ םעב [לאישיעארקל אבי לבא הבא אלשכל ךבראב אנ הרבעא לל רומאל םודא ךלמ לא טיכאלת חלשיש •

 ה אל לארשי זוחלבהש רתללל עשרב עללילע לללעעהל עלבשחת בשח ןלחיס הז הארשכו לילעמ עוטנל ססה הוב הקזח
 ל ובלב רתא זאל חעפי ראבש לתכ באלת ךלת לעתל סלדא ךלת לעת סיטט סעלא האיש יחא ססהמ החגשהב העיה

 סת חלס אל ללאל לבראעא סרייל ברח יפל לארסי להכיל המחלמל סעארקל אביל לבל קזחענ הזלו ולאמ יכנא לפלג אל
 שלבכל בר ןמזייכירב ליהל ה דחפ ינפת םעארקל התחלתלעאבל קזחעת ןלחיס היה אל סתא ךלת לא סיכאלת הז ת
 לעב בעכנ התל בסיעי הז ךרד לעל ךידיב לעע ןעמל לגל ה תשקה יכ לילע בלעכס בלה יסלק ןייע היה הזל יברא לכעא
 אס המ יפלס סלעי אלש הת לארשייל ןולקהמ הב שי הארנה יפלס סלדא ךלמ לא^סי־אלמ לארשי חלשיועש-יפ הריעב
 בעב ףסכ לנעיס לל סירלילא ליתש דע סימל סחל סירסח ליתש סתא,ךלת בשח לגל ינריבשע ףסכב לכוא לארשי רמאס
 כ וגו ינקמל ינא העסנ ךימימ סאל רמול לארשי ך-יגותש דע רבעמה דעב סג ןלממ סהת לאש ןכ לעל סיתה ריבעב
 לר הרלבעא ילג־יבס רלכעב רבד ןעא אל לבא סרכת לנעיי סהמ לעשי סאל סהל יחרכה היה אל סיתהעיינקס רמללכ
 סשה הלב זאל הקזח דיבל דבכ סעב לארשיעארקל אביל דלבעע אל סלדא ךלת רמא ןכ לעל רכעתה דעב רמלל הגלר
 סעא-קל אבד ןלבשח ךלמ ןלחיס לא סיכאלמ חולשלעי ת תלבשכ דע הזמ קהמע לארשי לכל השמ ליהל לילעמ עוטנל
 ;מ לאל סתא ךלמ לא םיכאלמ חילשל הובס המ לכסל וקמע יכעי העלבשחמ לניבה זא והלכהל ומע ומחלנו המחלמל

 טעומ ןמזב לבראעח לשרייל לארשי להוכיל המחלמל אביס ידכ ןוחיס בל קזחל ידכ היה סהילעמעוטנלל באלמ ךלה
 אוהש יפל הארית בשה לבא ללכ הבלזע הניא הערפל ןלחיס ךיד לע הארית בשת ןכ לעו ועריחב עמעלארהלל



 "ד רמאמ

 מ ^לה לבא סירשית לאה 'טפשמ ןהבענ^ל זיידבלעללע שקבי אלל ה יבד לא דיחל איי אלה ןכ לעו החגשהב קמאמ
 לזיא לילעס רכש לבקל ינאיש האיית בשה להז הכה סיעדה לישעמ שנלעל התגשה ךיד אלה םלאה לע אבה לכש ריכמ
 ימב רבדת אלהש האיכ׳לזיכת טשפש יפע'אל ךנלעב;ילשכ יכ מאס ארקמה ןלשלמ חיכלתש למכ עלגגשכ לל לשענ3ילנתזש
 אלש אלא גיבק בשש ימב יבדמ אלהש׳אריס לא׳מא אללדע לארשי הבלש חאש לגיכה ןלשלמ שיקל שיר קדקד ללכ בש אלש
 ש למכ ןלע ללשכת הב לל יאשכ ןיידע הארימ הגייהש הכלשארה הבלשגיהש הבהאמ הרלתגה הבלש^יה איהש סשה דע בס
 ליעל^יש יד ןידהגירלשש^יליכזכ לל לשעבעלנלדז הבהאמ בשהש תאש המ לע רלאיב ךירב סללאל ׳ ךכלעבגילשכיכ חאש
 ש אבה סליעה ייחל הב הכזיש הגידח סלשגישי התב לבא'סכיא ללאכ סתלשלל ליגילכלע קרמל הבלסעה לעבל הבושקה
 תבלשקהש אלה הזה ןיכעה׳לאיבל׳ הזב הבהאת בשל הארית בש ןיב קללחל ןיכע המל ׳ ידעככ ראשיקליכז לל ןיאש חאש
 אלפהל ןיא ןכ לעל ׳ ססתמ ךשתכה הבדכל דסח ךרד איה לבא קיפה׳לחקב לכראיבש לתכ ןידהקרישקפל סלקת הל ןיא
 יפלש לגל סקבלשמ אפיא הבושק ילעב לע תאש איבכהעשלהלקלא ראיב יבד הזל ךכלכקבלה סשתמדסח קיפסי סא
 יד אלהלקלמיענ לא רכש סושגישהל הבלשקה לעבל תבלש1יה ליעלקש רשפא ךיא תלאל תלע ס'קפסמ ליימ ישכא ליהש
 לקבקדעלימה סשתקבהאל לא יקלח סעכ טלשל לכזי המבוקליכזלנדלדיבע יידעככ לראשי לבאקלכללעה קרמל קיפסקס
 בה גישיש ילאר ןיאש אלה ןכקמאה׳תללכ׳טל סקבלפמ אפרא תאל ישה סשב איבכהכישה הזלל ׳ תבלשק לעבל ה״ילקב
 סא הזל׳הבלשקה יע לילא סשהקבזא עינק תבדכ ך־ידל יקלאת דשחה דבמש אלא לתבע דכמ הגרדמ סלש הבושיי לעבה
 איהש הרוקה דבתגשלתהקילכקה סדאהגישי הדי לעש הרלקהקלבמ לכמ רקלי הלודג הגרדמב איה הבלשקה לכמש דכמ
 תבלשקהש לתכ תולכ הבדכ סבהלא תאש למכ תבדכ *קד תבלשקילעב לע ךש?ינה למגה דשחה דכ לע סאל׳ סשהקבהא
 ד תללכ יככתסק הבידכ חליל עבמקב ןיכע לע הבלשקב בש היהשכ דת תא ןכל ׳ הבדכ סבתלא ינא#ךכ הבהאת הגייה
 שיאל שיא לכ לע עיפשהל סשהמ ךשמנה דסחה ךידמל דבלכ ססה בהאמ אלאקלכז סלסקמחת אלל דסחל תבדנ ךיד

 בחרה ךקלחנ סילג תכקאל ינתת לאש לגל ה לעגנעקהל רר}שתת'תא ׳ ךילאה דסחה ןמ לבקל למכע ןיכיש תמ רלעישכ
 לכג*סיש ארי לקליהל בש אלה תכה האייקמחת הבושקב בסה הזלל׳ הלאשה יפכ דסחהגיכיקנ הללקש ירה לתאלתאל ךיפ
 גיוכלדזהל סנלעה ןמ ליצע ןיגמל לאשיש תת יפכ דסח לילא ךישלימ לז הבושק רכסב ישהל הסעסקדריבעהקמחמ סנלע
 קיארימ בס לגיאס רקא אלה הכה הבהאת בסה לכא ׳ גגושב הרפכ ךירבס אלא ןתילע שנענ לכיאשקלגגסכ ללקלשענ
 לב סשתגיארימ אלא בס לכיאל ןישנועה ללבסל רלבמ רימשב קזח לבלש שכלעל שלתי אלש הדיבעה ןמ לל עיניש שנלע
 קלוזת לבהוא יניעב בלט אלהש המ בהלאה השעיש לתב דבלב ליניעב בלט אלהש דכמ ליניעב בלטהקלשעל הכמש דבלפ
 ונבהאיש יואד אלק הזלל סשהקכהא איהש הילקה דכמ ןללכמת 'ילכקה לאקאז תבלשקב עיגת אלה הגה ללכ שנלעקאיי

 אלש יפא סלקמ לכמו׳הלסגיגרדמ היהקש ילאר ןיא הזלל׳הארימ בשב ןב ןיאש התבהא יפהא ינא לקכה תאש לתכ סשה
 בלשיש הלהקב הארימ בשה לא ילזעי אלהש יגוה חיטבה שנלעהקאדית אלא ילאדש למכ תבהאמ הלחקב הבושקה היהק
 הזל'לגו ךיאכהל ךל יכב לקכה תא הבלשקה שיפקלחקבש הזל ׳ הבהאמ הבושקה איהשלינפל תמ־לש הבלשקב ךכ רחא

 סא ףאש תרליש המת הזו'יגו ךבבלקא ךיקלא הלתל ךכ דחא תאל * יעיגתש שנלעהקארימ הקית הבלזקהקלחקס הרלי
 תאש לתכ הנלכנה הבלשקה איהש הבהאת בלשל להיזעיו אטלחת בל ללחי סשהש הארימ אלא הבלשקת הקית אל הלתקב

 : לנרמאס

 הבשחמה ןקקיש סה הנה ליגדא ינפל לקאטחמ הכזיל ליקלנלעת סאה יהטי סהבס הבושקה יכ־יד 'לכ קר:ג
 ע לבקיש תשעתה ׳ליעספ לע הדליש רמדה׳ מקלכלעמ סדא טיחקיס הבשחתה ־תסיומהל רלבדהל
 ת הטיחה סללא ׳קעד ילבבלגזמעטב ליה סינלסאדה סיסעמהש לרליס סיסעמ הסעי לבא תלסכל דוע בלשי אלש וילע
 בלשי עדלי ית לאלי תאל יקישע תת יתאל לקעד לע סחנ שיא ןיא הימרי תא ^ תבלסקלקיחרכה הקליה סיאיבכב ראלכמ
 ׳ סקבא ןלע קאל סנלעקא לדוקהל ׳ לשע רשא סקאטחקא לדלקהל הרלקב׳וקכ דלפמ־יודלהל הכרב לירתא ריאשהל סחנל
 י יכ ׳ לנדי השעמל לניקלא דוע תאנ אלל איבנה תא אטחש המב אטחל ^יסמ אלש לילע לבקישל הילע אטח רשא תדלקהל
 קמלעה סהש׳ג טה\רבוס/הקא סיבכעמהל סיענומה סירכדהל ׳ הלסכל לבלסי לאל לידיסח לאל למע לא סללש רבד י
 ש אטחהק׳תלעה םללאל ׳ הבלשקהקא ןיבכעת ללאמ דחא לכס דאלבת איהו דובכהל ןלתתהקבהאל קללככקתתל אטחה

 יא הללח חלהש עדי לא שיגרי אלש המ לכ הללחהס למכ הבלשקב בלשי אלל טרחקי אל סליעל אטחש עדי לא ריכי אלש ימס
 היה הזלל * תבישקב בלשי אל סללעל אטחש עדי אל סא אטלחה ןכל תאיפי סללעל שקבי אלש יפל אפרקיס לל יספא

 לא הבלשאל הכלא 'תא וינפל'בלשקב ובלשי אלש המ לא הבס היה הזש ןתיקלנוע ןיריכמ מה אלשכ לארשיל סישאה ססה
 תא ןבל ינפ לשקכיל הבלסקב לבלשי זא ל סיאטחל סימשאכ סתכע לקדחיש דע תולכ יגפ לשיקבל למסאי רשא אע ימלקמ
 מ ראובמ ןכ סג קללכנקקהל ׳ הבלשקל יחרכה אטחהקעידישיקלרלהל ןלרנב ארק סשה׳לראל לגל עדא ינא יעשפ יכ דלד
 ב י קללכנקהה ליעויש אטלחתבלשחי סאש תכלשקהענלח אלהש וניינעמ



 'ד רמאמ

 אל ליעשפ הסכמ המלס מא עלעש מעשפ הסכמ ארקכ הח ׳ ץלע הדעיי אל)טיחק אל סללעל אטחס תמב ללכעיהה
 לע לכנתה סדאסייפל הזל על יעשפ דאכ יגייסכ זכא בליא מא'דחא יכדב לאטח הלל3י סדאשכ אגה אטחה ילסכס חילכי
 ליכ־דד לע ליניע דימ;יתיהל סדאב ן׳גינ לכסתש יפל ׳ ללכנחללכנגקה לל ליעלה אלל לגל ידמע^יקג רשא תשאה תאל לא^
 ^עמס ט םדאל מאנ ק לעל ׳ טדא סלס לנקלא העטי אלש ךידכ ןכל היפכ ךירכל אטלחגגלשה איקנ הזלל׳ אטחי אלש

 יל סיג ללפ מלל5יללכנניה םדאל ליעלי אלש ה יליש הממ הזנ ל;יסא ללקל עלמשל אלש הלטככ אלש יפע׳א מל ךעסא ליקל
 קרפב סנלאה ןינע ראפכ דלעל ׳ תירטפ אנמחר סלנא לזרא לילעש רלמגה סנלאה אלא אטחה לעתללכג^יה ןיאש חלטחל
 עבסב איה הבלש5יק סא תבלסתב בלשי סא ׳^אש הזל הבלשתהעא בכעמ אלה דלבכה לא ןלממהגזיכהאל ׳ הז רחא אבה
 ססה תבהאל הז היהיש ךייכ הלסכל דלע בלשי אלש לילע לבקישכ יכ הזל ׳ קבלפת הניא דלבכה ילבעב לא ןלתמתלעית
 עראטח מאס ׳התלבק ענלמ יכד הב היה אלש יפל לבקתהל הילאר לתבלסתס מלא דלד היה ןכל * ללכ הזתללזל אל דבלב
 לא,יתרמא ׳ ללכ אטחה לע לכנתה אלש זלמיי עייסכ אל ינלעל אטחה תיכה לע זלמיי ךעידלא יתאטח לימא לגל ךעידלא
 ת^תכלשת הקיהס יפלל ׳ דלבכהל ןלממה דלכעב אלל דבלב סשה תבהאל התט ילדלהל הבלסתהס זלמיי יעשפ ילע הדלא

 כ לתבלסת הלבקתנ אל יתאטחימאל סימעפ*בלאלמסללאטח הדלהס יפע יא סיאכת גה ללא הדסח קלמעב אטחשכ ליאש
 מס דשא ביסה ה ללקבתעמש אל המלל לאלמס לל מ־יסכ^כ אטחש ייכמ היה אלל אטחה שחכמ היה הלחתכס הזל ׳ ללכ
 ןלשאיה יימב אטחש תממ ךתלי אלהה דכפהב אטלח היהש לאלתס ל״אסכל על*ה ינחלס רסא ךריפ ךלאל ה ללקב עיעליס
 אלהש ססק תאטח למכ אלה רקע אלהש ירמהש יללכ יכפה 'יפיתלזלאלטמססקתאטחיכליאל אטחה יקע היהש למכע
 דקע אלהש ססקהמ השק יתלי אלהל זע אטח אלהש סיפיתל ןלא למכ אלה יתאטח אל מלל ייכפמ היהש יכפהתלדבלב לאל
 ל סעהתא דיאיי לל מאל יקס ירכדב אטחה לע לכנתה לבא ׳ יתאטחימאל אטחש ללאש הדלה לללה סיייכד ךלתמ אטחה
 בלסיל ׳ ה יכד תא תסאמ יכ בלשא אל לל בישהל הל יתילחתסהל ימע בלשל לל ימאשכ למע בלשל לאלמש הבא אל יפלל גנ1

 חימאלאטחסכחאללאשהדלהשכל ■יקס ירבדב לכנתמ היהש ללכ ;^דלההתיה אל לתאטחתאדלהש יפל׳ תכלל לאלמש
 כ התעלימאש למכ דיבכה ילבעב התיה לז לתכלסתס לתעד ללאס הלגע^יפל לבא למע בלשל לאלמס סיכסה סתס יתאטח
 ללכב לנמנ אל הזלל ךלמל דלדתא חסלייש דימ לאלמסל רמאנל ׳ לתבלסת הלבקתנ אל ססהתבהאל אלל יעל אנ ינדבכ
 היהסימלאילתכהס ללאס ינפלמ חילב דלד היה יתלי לא סינש עיס ירהש עדת־ךליאל ססמ ךלמש סינשיה ללאסתלכלמ ינש
 לבנ יעמ סע למיכבל הדלכמבל ךיז רבדמב רסי קאב יתתסמ היהש בי ןמז דבלמ סיסדח דל הנש סיתסלפ הדשב
 ל חשמנש הנס רחאש 'יפלייגל סיפלאתשלס ללאס לל יחכיל לארשי לע ךלמ סינס יתשל לכלמב ללאס הנש ןביתא׳לתכה?
 השעיש לליספא יאל יתמ אלל סינס ב לאיסי לע כ חא ךלמסימלאלתלמחלמהתלשעל ליחתהל סיפלא גהלל יחב ךלמל
 א ^דלר לתליהב סינש ינשבילגלייתשלפבל אבלכ יכלמבל ןלמע ינבבל באלמב ביבס סחליל בעיכה ייכזתסתלליחלמה לכ
 שי לע ךלמש תשב שיאב אכמת ןכש ךלמ היהש יפעמ ללאשתלכלמ ענמנ אל ךלמל דלד חשמנש סלימפ אלא דלד ייחא
 'תחלמ אלכ ךלמ דמעש סינס ב אלא לל לנמנ אל ןכ יפע׳אל סינס׳ז ליהס הדלהי לע ןליבחב דלד ךלתס׳ינסה לכ לארשי

 קבל ללאסתיכ ןב הניחלמה הליחתהל ךלמש סינס 'ב יחאלש 'לגל ךלת סינשיבל לכלמבתשב שיא הנשימ ןבילתכס למכ
 'לכלמ לל הנמנ אל ללאסל ןכל לתלכלת ינש ללכב לנתנ אל סיקזחל 'יכללה דלד תיבל סילדל 'יכללה ללאסתיב ליהל דלד תיב
 נס למכ יחא סנלע שנענ אלל לאטח ינפמ לנממתלכלמה יסלתס ללאש שנענ המל סללאל ׳ ךלמל דלד חשמנש ■יתא
 כנסתייטיפ הלכמב אטח אל דלדס אלה ןתעד יפל הזב סעטה׳לנממתלכלמה היסלה אלל עבש תב ןינע לע דלד שנענש
 ה לכ סע לתלאתלללכ הלכת ב אלא ךלת אלהש דכמ הילתב הב הלטכנס תיטיפ הלכמב לא ךלת אלהש יחא תב הלטכנס
 ללאס לבא ׳ סיסנאה ללכ סנלעל הלש לסנע היהיש ילאי ןכלל סיסנאה לכתלללכ החיכי לא שיא תשא ילסא יכ סישנאה
 א יאלב דע ליחלת סיתיתעבס לאלמס לל׳מאס ךלת תיהש דכת^לא ךלמ היהש יחא לאלמס יפמ לילא תיטיכ הלכמב אטח
 לעל לתע אלבתלמיסל לעיזמתלכלמה תיסהב שנענ הז 'לבעבלילגי לילע ללמחת אלל קלמע תא תיכהל ךל כג יתאל ךילא
 תלכלתת קספיס׳ליללכ סןק^ אל ךקכלתת התעל לל תאנ לאלתס אביש סדלק לגלגב הללע הלעהל וייבד לע דבעשכ ןכ
 יש יתללכ ׳ ךלתת ךסאמיליה יבדתאתסאמ יכ לל תאנ קלמע יבדב אטחסכל ליתי יכחבתלמיש לל תא אל לבא ׳ לעיזת
 יע לאלתסתא ללאש הלעהשכ ןכ לעל׳סדאה לנתיקי אל סאמנה רבדהש ךליאל ססתילכלת לל בלסחי אלל לתע אלב׳לתיס
 'לבעבס לל זמר יתע ךינבל תתא סמל על קלתעב לפא ןלדחתיסע אלי ה ללקבתעמס אל דשא לע לחלמס ל א בלאתלעב
 ל ספה דעייש הת סעטה הז לע הדליל ׳ לנתמ תקספנתלכלליה התיהל לתע אלבתמ היה לילא תמטיפ עלבמ ללאתליה

 הללטכנס תיטיפה הלכמה ימשש ילבעכ יעיבר ימ דע לעיז דיבתלכלמה סייקתימ אלהיל
 ס



 'ד רמאמ

 כנס5ימטרפה5ד:ימה)סיסכ לל הביי אלעלעמב אטחס ילבעב המלס ןכל לעבה ילבלעל באחא גזייב לימסהל תללטבנס
 עב ןמינבל הדלהי טבס קי לל דאסכ אלל לגממ סיטבסה עיסעעלכלמ היסלה ךלמ אלהס דבמ ךלמה קילע הלטבנס
 'לנמלאב אטח ללאשס אלהל יחא סעטהזבבגזיכס ימ סיל :הז יבדב ינקעד להז׳ דלדליסה עבסנס העלבסה ילבעב

 עלנלרלאב5יללגזיה לל זיאש ־יחא אטח היה לאטחס יטלמה לנמלאב אטח אל דלד לבא אלההעלכמלאה דבחיס ילאיל ייבלמה
 ׳ הלרעה לע אבס אטח דחאל׳ ^יילזמ יטס הסעס אטח דחאס סייפלס ינסל הלדד הז ייהל׳ הליחמל זגיכ זכלל ייכלמה

 א דיספיס ילאר ןיא הקלס ־יחאס לעלקלהל הלרעה לע אבס ימל סיכעהל לאטח יפכ לסנלע דחא לכל ךלמה ןגינ רסאכס
 לע לסנע לכקס יחאל ^א ^יילזמ רטס הסעס רעלסה לבא׳ הז סדלק תיהס למכ לנילכמלא גלמאב ראסנ הז ירהל לעלנלדא
 ייכלמהבילכמלאב אטחס יפל ללאס ןכל׳ לעלכמלאב ללכ הנמא לל ןעני אלל לעלכמלאמ לריבעהל ילאר אלה הנה אטחס המ
 הזמ ר3רלי ל3 רמאי אל סא קיפסמ לניא םעטה הזל׳ לנממ לריבעהל דאר ילארכקלמעב המקכ הסע אללגגא לע למחס
 דספאל ׳ לאלמס אביס סדלק לגלנב תללעה הלעהס לע סלקע אל ך3יכלממ ה3יעל לל מאנ קלמעעמחלמ סדלקס יפל
 ה סהמאבללכליסדע ךלמבגיליהלגימלארהבילדמה יאכנסכ ךידה הז לע ןלסארהגקעדהלא לביסהללניעדה הז זק5יל
 ב סחלהל איה ךלמה גימקהב הנלכהס הזל׳ל סהעלכלמה דנמ ךלמלניליחרכההנרלדמהס הארנה יפלל׳ סדלקה אטחה
 ׳לניז׳למחלמ 3יא סחלנל לנינפל אניל^נכלמ לנטפסל ךלמ ללאססכ לארסי לרמא קדנ טפסמ סעהעא טלפסלל סיבילאב
 א יארי ליח יסנא ד סהס הרלקב לראבעכ רבכ סיטפלסהעממ סללא׳ הזלגזיליחרכההעלדמה לב לאנמיס ילאר ןכ לעל
 'אה ׳'ל סלכ ןיב סיאנמכ המחלמה דנמ סייחדכה סהס סירא^יה ללח סע ברענסכל׳ ענב יאנלסגימא יסנא סיקלא
 ס־ קיזמה ריסהל לספנ ןכסל העלרה ךדדמס למכ׳ סלינהל לספנ רסלמל למעל ןמחרל סירזל ירזכא ךלמה היהיס ךירנס
 .ביטייס 'בהל - להניעללע אסי לקיחבל סיאלט ן׳בקי לעליזב סהילע סחילל ןאנה רלמסל בלדהל יראה סע סתלהלל

 לדגבי סא לדעב אנקי ימ לדלבכ ילבעב לספנ רלסמי ימ ןכ הסעי אל סאס לעמחלמ יסנאלל לידבעלל לילא םיביטמל
 לעמ ראסל ןהילעמ סילע לדגל לל ילאר ןיא ןאנה רלמסל ססלהס תעלרהס׳ ןדמח היהי אלל ענב אנלס היהיסגהל׳ לכ
 י אל בהזל ׳!ןסכל׳לגיכה׳מא הזלל ןאנה רלמסל העלרה אלל העמה סנרפל ןאנה ליהיס ךפהב ןינעה בלסי זאס׳ סתלמנע
 ליח סיא היהיס׳דהל ׳ למעמ תקי סהב אנליי אלסכ סיבילאה ןמ׳יפא בהזל ^סכ ץבקל לדעסי סאס׳ דאמ לל הביי
 היהיס ההל ׳ טפסמנללסעמ אריי אלל ללדג ינפ רדהי אלל לד יכפ אסי אלל ללע עלעגילמ רבסל סירלבגב לבל חכ ץמא
 לא האריה ינפמ סא אלה הנה סייקס רבלד לא סחכמ אלהס ימס׳ קדנ טפסמ טלפסיל לןןיפסב הללע אנמי אללגלמא סיא
 ךלמה ןבס לכל׳סיא ינפמ לרלגע אל׳נגיכה מא סדא סלסמ אריל לל ןיא טפלסהל׳ הזגקללזב לנלנרגיסהל ללכי לניאס ינפמ

 מ3יפס 'נרבד3י סא ךלמה ירבדב סדאה חטבי אל יכ דלעל׳רקסיס לל ילאר ןיא ןכ לעל לנלנרמנסעמ יע בכעיס ימ ןיאס
 הלטנכס עמממ רלמסיל ססה ידבלעל ענכנ היהיל לירבד לע דרחל םימס ארי היהיס׳להל ׳ תימר תגהע לנלסלל הללע
 ה ןמ ןיילח ןב אלהס בלסחל ליחא לע האגגקי אלס לל ילאר ^לנמה ראסב י^אל׳ ךלמ אלהס רחא לא ךלמ אלהס דנמ ןהילע
 ךלמה םכחה מאמכהזל׳ לאמסל ןימי הלנמה ןמ רלס ימלבללליחאמ לבבל סליי3ילבלבלמכה׳מא סהמ רעליעלנמה

 " הרלמהללפמלהבלקהל סעהלכלאביהידמלמבל סרלמב לזלזמ ךלמתעא סעהלארי םאל׳ סינמאג סיחאמדהל

 עס לחנ יקסע לע לחכב בריל לזדאס דעגגא לע למחס הנלסארב סללא" ןלכב רסח לעלא אנמנ ללאס עלדמ ספתנסכל
 הב דמל׳ ביח יפל הכת סינתכה ריע בלכגקא יכ למע לע ירזכא היהל׳׳לכל הרלמ׳מא׳א ספנ לע תמל׳מ^טס לס לק תסעס
 עה יבנאל ימאטת יככא׳מאעיחסמה ךאלמה תארסכל׳ לזרבה ינירחבל הרגמב סריכעמל באלמגרא תכמ היתס ךפהב
 ךפהב דלדל׳מילגגזיגירהב לספנ זכססדלדל ביטת אלס׳בב ׳יבאגייבבליבךדיאניהמלסעהמ ןאנהתלאלימילעה
 ל בידנ תיתס ךפהב דלדל׳ ללסה לא^טעמל ללאס לע׳לעכת׳מא׳גב ׳ דסח תסעע ידעלגה יליזיב ינבלל למלמגלעסב הלנס
 ארי היה אל דלדל׳ סללקב עמסאל סעה ןיא ןןיארי יכללאס׳מא׳דב ׳ לניבדא ללסמ הכרב סכל אה׳מלא ללסה קלחמל בל
 לה דלדל לעספ הסכמל לאלמסל רקסמ ללאס תיתס׳הב׳ למע לכל הקדנל טפסמ תסלע דלד יהדלגקכה׳מא׳טפסממלסעמ
 'ליטרפה׳ללנמב לירבד לע רבעל׳לאלמסל עמסכ היה אלס׳לב׳^בסגקב לא אבסכ איבנה ןמנ לילא אבב ליאל׳ דימ הדלה
 ראלבמ אלה לללה םירבדה יפלל׳ סהיפמ תלטננס תמ לכב לאלמסלל הזלחה דגלל איבנה ןענל עמסנ היה דלדל תללטננס
 ה לכב סלס דלד אנמנ סיבלעכת לספלחיסכ סג׳ ןלסאדה סעטתלא׳בה םעטה הז ביסיס רספא׳לת תדמתעאז דנמס
 ןלגה עיז לנממ ראסי אלסל ללאסלמלכיימה ראסי אלס ססה ג״אמ תבס הנקט הז רלבעבל ןלכב •יסח ללאסל לללתמלדמה
 בה םיכלמל אמגלדל לסמ היהיס ידכ לעדל דלד דיב תפי סליק עלכלמת סייקמיס ידכגימ לאבנ רס רנבא סגל׳ תכללמל

 איה ללס^ !יזלכלמתס׳ לדלבכ יניעמלרמל ססה לע לאגעי אלס ידכ לירחא םיאבה
 ב כ י



 "ד רמאמ

 תאממ יי׳פפ זמיאיכס לתכ לבכה ךלמ אלהש עידגזי יימלשל סשה ידבלעב לזלזל דל ישב ךלמל דאי ןיא הזלל איה ללש
 הנלמהל ללאשגלבלפנזי הלבןיזיכ אלש למכש תאנל קיפה ןינעל בלשגל" ןיכלת סקהמל ןיכלת אדעהמ אלהל בלגלכה תאל 3
 הז דאב^יל לניכזש סיאנע גה הב ליהש יפל עבשעב לע דלד גלבלשגי הלבקנקנ הז ילכעב ןכ* לניכזס סיאכ5יגה היסזי
 דסחה דב לע אלא לבלקנל אל הבלשגלהש זלמיל׳ ךדסחכ סיקלא יננח תאל׳ עבשגלכ ןיינע לע לעבלשגלב ריכזהש תממ
 ב י3ללב םהש ךימחר בליכ סןילא החמ סיביל סיללדג יעשפש פע א תללכ יעשפ החמ ךיתחי בלרכ תאל׳ לניכזש למכ

 תללל׳ןלשאיה יאנגלה לע זלתיל עדא ינא יעשפ יכ תאל'ללחמל ךחכת ללדג ר)ילי אלטחל יחכ היהי אלש ידכעילכע ילעכ
 חס בשלח אלה דיתעש אטח אלש תלל לאטח לע לבנעמ היה אלש זלתדל דימע ידגנ יעאטחל׳ לנתת םלענ אטחה היה אלש
 סדא ינב דחפ לא ןלמתעאנה לא דלבכה ינפמ עבלשע העיה אלסגה יאנעה לע זלתיל יעאטח ךדבל ךל תאל ׳ אטחש
 אלא סהב ןיעדלי םיסנאה ליה אלש ך)לסב תללכ סלקמל םדא ןיב ליהעלדבעתש םשתעבהא ינפת אלא להלשינעי אלש
 ןיבס׳לריבעה לעל םלקמל םדא ןיבשעלריבעה לע !ילייבעה ינימ ב לעעלדלעהל יעיסע ךיניעב ערהל תלל לפכל םשה
 לבלנגע אל לתכ לייבחל םדא ןיבשעלריבעהלעליעאטח ךדבל ךל תא לקתל םדא ןיבשעלדיבעהלע:לייבחל םדאה
 ת הכה םסה םתב תלבס ־יחא לריבחל םדא ןיבסעלגמ ןהש יפע אש הזל יעיסע ךיניעב ערהל תא ןהב אבליכל לכלע אל)
 מל ינלעמ ינשבכ ביתל יעשפ החמ תאס הת לא בס ייבדב קדבע ןעמל תאל ׳ לעלבת ךפה השעיש ימ ה יניעב ער אלה
 התב תכזעס ידכל יעשפ תחמ םעאטחל חללסל לחלמל םיבסל םעבלסעב לבקת העאס ימאש תתב קדבעס רלבעב׳ללכ
 ס תלא שד ךינפל בס ינאש •יחא יעאטחת ינרהט בס לניאל תבלשעב בלשל ללכי אלהש •יחא לאטח לע םדאת עא טלפסעש
 םאל הבסחתב םא איה הרבעהש יפלל :לילע טפסנס לאלעאש ביטע םא אלה ןיק לע נס תמל בס ךטפשבל ךייבדבש
 הסעתב םאל ׳ ילדילה רלבדב םאל׳ הטיחה תבשחמב םא ןעסלסב תבלסעה היהעס ךייב ןלכב לא הסעמב םאל ילבד 3
 הבשחמה לע ןלכ לע ללפעמ דלד היה יפל הסעסעלרבעה ךפה ישעמה השעיש לבא דבלב אטחהעבדע קיפסי אלש
 השעיש תללכמו ךיכרד יעסלפ הדמלא תא הסעמה לעלמל^חתפע יעפש ס ילבדה לע מל סיקלא יל איב ילתט בל תא
 היהעס הילאי תבלסעהס איבנה ראיב ןכל " םשה לא בלשל לדמליל סלמ לחקיל םיסנאה לא־ייס ידכ הריבעה ךפה םישעמ
 עעאל םקסעא לזי לראיבל ׳ העיה םכרדמ לבס יכ םהיסעמעא םיקלא אריל לעכה תאעלריבעה ךפה םיסעמעיסעב
 בלזעי היעשי תא ןכל ׳ הריבה לכ עקעקמ היה הריבב לאנבל סירת לזג ללדנ יפאש ׳ םה״שעתעא אלא תאנ אל סעיכעע
 םא ׳ערחא ךיד לל רחביל הריבעה ךפה׳יסעת השעיש לעלפל העיגהש הריבעה לע לכיד עשר ב־זעי תא ימל לכיד עשר
 ךל רעלתב ךתבע שד ק לזראס למכ יר3קלמה םייבדה׳יפא לספנ עבלשל ללכאלת רהזיל תנעעיעלרלסא עללכאמב אטח
 שי ךרד םעלא דמלי עונמב שארעללקבגלתנל םיסנאל הרלה םאל םיינעל לנלממ יזפי הקדנה ןת ליניע םילעה םא)
 אעא ןקתל לכמ התבס המילש הבלשעב בלשל רשפא יא םיביהעא איטחתהס יפל םשה לא בלשללעלנמב קדקדל הרסי
 רהטי דבלב הבשחמב אטח םאל ׳ תזב אנליכ לכ ןכל ךיכרד םיעשלפ הדמלא תא,הזלל אלטחל םינש תממ לעללע רסא
 ל תיתליס הבלסעתסעלרלהללתמח־מל הלא בלסיל תאל׳ ליעלבסחמ ןלא שיאל לתזלעלבסחמעדלי ינפל ליעלבסחמ
 לסאיעיאלס םיבשה בל קזחל חללסל הברי יכ לניקלא לאל תא) דלבכהעבתאל ןלממעאנהל אל דבלב םסהעבהאל
 עב רלזחי אל םאש לטסיל עדיס םדאל ילאר ןכלעלעלנלעה ןמ הבמת ר;ילי לעחילססעלנלעה דברעבסב תבלסעה ןמ

 יה דחא בלשי אל םא לנשינעיש םסהמ אריד בס לניאל הבלסעב בלשל לדיב עלסרתעליה רחא שנועל ילאר אלהש הבוסעב
 הל׳ ארלי חילסה למעש רלבעבס תאי ךיאש ־יז רבד ילאכל הארנ הזל ארלע ןעמל חילסה ךמע יכ תשזל ׳ הז לע,לוכי לעל^ה
 ראבעי יפס אלא אלטחמ שלחי אלל אריי אל לעלנלע לכ לע לל ללחתי םסהש םדאה עדיס רחאש ךפהל האינ רבדה ייה)
 שנלעה היה םאל םדאל יחיכה איהש רחאעלתהמ אריי אלש למכ יחיכהה רבדה ןת םדאה אריי אלש לנבעכש ךרדה לע
 סנלעהת לננהל לל יספא יאש עדמהיתס רחא םסהמ ארי םדאה היה אל תליחמעלקע ספאב אטחה לע םדאל יחיכה

 סנלעהת לננהל לל ספאל הבלסעה יע םיאטחל חללסל לחות םשהש עדלי אלהש ליסכע לבא אטחי אלס לל רשפא יאס יפל
 ה אריי הז רלבעבל לל חללס׳ה הבאי אל )ינפל הבלסעב בלשל לבל לא ןעי אלל אלטחל הברי םאס חרכהב הזת אריי הנה

 ת לכבל לספנ לכבל לבבל לכב םשה לא בלשי םאשל אטלחה לא יחיכה סנלעה ןיאס עדלי לעליה רחא םסה ינפלמ אטלחה
 : החילסה למע יכ חללסלהבריללהמחרילדאמ

 המ לעפב תריבעהעיסענס רחאש הז אלתל תניינעמ חכלתס המ יפל ללדג קפס הבלסעת ןינעב הךיי 'וכ קר^
 לבבלבל מפב הבלסעב דחלעבשהעא ללחמה לא ספנהעאגרלהה יכל ילדלבל הטיחה בלשעב ליעלע

 רעסש יתל התח הז ייהל קזב ימשנ בלשי סא לללחמהעבשה לא הטרחל ילדילב לילא חנינה שפנ בלסעה לנימאס לתכ
 הקלא הנלבל דלחל לעלפבעיבה



 'ד רמאמ

 גפ אפחה ןבלגל קרמל לזכ הבלפגק קפס^יס יפפא ךאיה כ 1יל השעע לא)כסב םירבד ביב דלע הנבע אל יכ ליפב חתלא
 שגיליפלכאהעלללעפהש מאנל תבלסעה לעבל הבלש^יה ליעוקש רשפא דב הן יאת ילאיב ךידב יבד תזל * לעלפב השענש

 זעיישע עדלי ן־גילא השלעה היהישכ הזל ׳ הריחבבגזילשענהעלינלברהגזילללעפה ןה הכה קנל1ני לא םדאה חבלשי (הילעש
 ת גזיעב (יסלעס (עללעפ לע סיילכפה ללבנ^יי הזלל ׳ הקללז לע הב יתלבל הגייישעב הבניל איהה הללעפה השלע אלהש
 גילשענה3ילללעפת לע םדאה הנלנישיתאג אל ןכל ׳ הייחבבל ןלביב סלשעיש יפע אל העידי אלב סלאשעש תללגילרכשה
 ללבשת י^לי העיישעב חלבל איהה הללעפה לעלשע עעב עדמ אלהש׳לדלכ לקייתבתל ןתעדמ לשעג סא ^א לכלביב אלש

 ה כ'א ׳ הילע הניגי אל סכלאה תרכהמ אלא לנלברכ^יישענ ןיאש רחא סללאל ׳ הנשעי אל סא למלא ןישיבעמפ שנלעה
 השלעס התיישע 5יעב סדאה עדליש הללעפה איה הער איה םא הנלגי לא הבלש איה סא הילע םדאה חבלשיש הללעפה
 ה סנלאה סלללעפ סה ללכ^קלנגה לא חבשה ספ ןהילע ללפי אלשעלללעפהל ה)יייסעב הבליל ה;יללז לע הב ־יתלבל הגקלא
 להל ןבא ךילשמה טלאכ לתללז לע ל;ילא יחלב אלל אלהה לעלפב הבמ אלל עדמ ןעלא לעלפה ןיאשגקלללעפה ןהל ׳ ־ילמגה
 ת להזל לב הבלר אלל למללז לע לעלא רחלב אלה אלל למייפעב לעלפה עדי אל לעפה הזשגזימל הלבקל לשאר לריבח איבלהל

 לב שיש הגגשב גילהל אלא הז ךרל לע סנלאב גדהל הרל3י הבייח אל הזלל ׳ לנגהל חבשה לילע ללפי אלש דלמגה סנלאה
 ה לנדכזס םינימה ללא ב ןיבעליעבמאה ןהש ןלנרקל סכלאה ןמגילברלעמהעלללעפהל ׳ ןלברהל סנלאה ןמ בילעמ דב
 ייש ילארפ ןהמל סנלאה לא לסחלייש ילאיש סהמ שי סא לא ןלביה לא לא סנלאה לא לסחלייס ילאר סא עדיל השק דבד אלה
 סנלאה גלסמ הזש תארי הנה לב לעגפי ןפ עלרז ילעב סישנאעארימ הנממ רבד השלעה םדאהש ןלביהלא לסחלייס
 לגישעל תי םדאה חלשיש סיט תילטל רעב לכ לילע ללבסל ילאר יבד ןאכב היה סאש אלא חיכהב תשעכ אלהה דבדהשנ
 םדעב ללבסל ילאר ןיאש הממגילללעפה לכ ליה סאל׳ ןלברתגלסב ךרדה הז לע לשעיסכעלללעפה ללא לסגכיש ילאר הנה
 ללבסל ילאר^ולללעפ ןאכב ליתיש ילאי אלהש הארי בטיה ןידעישכ לבא סנלאהגלסב ללא לסנכי הנה קזח רעבל לתג חילט

 דהש יפל ׳ סנלאה לא שחליגקשמ ןלביה לא ןגייישע סחליגיס ילאי יעמ ללאל סקלא השעיש סיט סללעבש יעב לכ סדעב
 הזלל סנלאה לא שחליגלשמ ןלביה לא לקיישע סחליגקש ילאר יגילי לגקללז לע להיחבי להשעישעעבל םדאת להשעיש רבדהש
 'יאש׳ןלשפ שיל זליקלאבל לכלמב תמל לא ליבאבנזיעגל לדי אשיש סרטגלפלמ יעב לא לדג חילט ללבסי אלשכ דאה הנמי

 דבדהס ךרדה קז לע אלהגדטלביה׳לללעפהגילכגהש האיכ ןכ לעל׳גלפלמ תילטל למג רעב סדעב׳לבסל םדאל ילאר
 תיקיש הבליל ן׳פח אלהש מללכ למליקב הבלי אלה השענש חאל לב הבתל לתללז לע להיחבי להשעישעעבל זמאה לתשעיש
 סגידלחס םיכילשמ סהס םיה ידיליל הדקיש המ למכ ׳ סנלאגיבק לגילחגיב שיש יפע'א ןלברה לא םחלייש ילאר הנה ילשע
 ןרחביש דבמ הנה סנלאל המלדל סיב לגירלחס ילשיש סדא סלש ןיאש יפע ^ יכ לילגגילממלדת הדעס חלד אלכ 3יעכ סיב
 ס סיבפחל אלהה לעפב סיבלר סה השביה לא לאביש ירחא ^אש יפל ןלברה לא סחלייש דאד סמבע 3ינכסל דעב לע הן
 ׳ סנלאה גלסמ אלל זלביהגלסמגילללעפה ללא ליהיש ילאד ןכ לעל סמבעגילבהל הבס היה הזש דלבעב ןכ ילשע היהיש

 אש •יחח סנלאה לא סחלייפ ילאר לכפהב סיבפחל סירקלב ויה לבא הזכ ןיבלי ליה אל השביה לא לאביש יחא סא טללאל
 פכ לבנהל ידכ סיל לגיילחס ךילשהל סלועל רחבי אלש סדא ןיא רסאמש הארנ לבאל ׳ אלהק לעפה סמקב סיבלי ןניאש
 זלביב השענש יבד לכש בייחגייהזמל׳ םלועללמליקבהבליאלהשירחאחללשבןוביתלא הזסחינשילאיגילממלשפנ
 לא ןוביב השענ לגילח^ב סא ^א ילשע היה אלש ן׳פח אלקל למליקב הבלד לניא אלהה לעלפה השענש דחאל ל^יישע עעב
 דחלבל הבלר אלהה לעלפה השענש יחא סא סללאל : ^ילעטל סנלאל אלא ןלביה לא סחמיס דאד ןיא תמ ןלבר לב היה
 מב לז^ס תממ ןכ תאריל ןלברה לא סחמיס ילאר סכלא)יבק ל)ילח)יב היהיש יפע א ןכילסע היהיש לב ן׳פחל אלתה לעפב
 א ךללת לכהש הדליש הממ הזל ׳גייהגי לדכל ךלע ךבל היל מאד ךאיה ליגב סש׳יפל הטיחב ןיח)ילס}יכלתל טירלנ כסמב
 לא ןידיתמלגזילעטכ איה ללאכ תעלבשה ייה סייק ןלבדה ןיא סאלעמייק קעלבשה סייק ןלברק סאש ׳ (לבדה סליק יחא
 לדי לעגזיישענה הריבעהש הבלד אלהש לבלב רמלגל טיחתמשכ הבלשק לעבה הז יפלל ׳ ןלביב הלח)י)יזעכש יפעא :ימלא
 לכסהל העידי ילבלגקלעטב השענ ןלתאדה לעפהש הרוי הז תעלא השעי אלגייחא סעפ לדיל אב)י סאשלגייםענ העיה אל
 ד לדיל אבש ןלגכ הבוש)י לעב ימד יכיה לזראש לתזל ׳ הטרחה ללבקי אל לכשת^זילללעפשעממת דפסב׳לטסיא מאש למכ

 סגילא לכב לדיל אלהה לעפה אבישכ יכ׳ לקמ לגקלאכ השא ת)רלאב קיפ לגללאב הדלתי בי דחמ הנמיה ללבנו הריבע יבד
 ב היה ןלשאיב השעש לעפתש לבלב מגל הטית טיחתנש הימ הז לגחלשעל בלשי אלל סשת ןלבתאל לדבי שלבכיל סיאנ^דה

 ג גי גיעדילבלעלעטב



 "ד רמאמ

 'לעטב הסענסלעפה לע הניגיס דאי ןיאש למכ לזכ ה־ייהע לע סדאת שנעיס דאי ןיאל לילע טיזיןימ אלהש ייחא לכשהל
 היהיש הברי ללכלמליקב הכיי השענש *יחאשל ןל^רב השענ בא אלאלילע סדאה חבלשיאלבלטהלעפה ןכל העידי ילבל
 מ לע זישי־לק סמב לתי להלראיב יבד הזל ׳ הקדבל לל בשח;י אלל ליכש דיספה מלע טיח^זיי סאש מלע טיחעי אלל ילשע
 בייח הבחתכל יאכז הבחמכילהלל סש לשקהל^ילמי לעמ ישא ללעמב ללע השעו ל^יקדבמ קדב בלסבל לאקזחיב נש המ
 א אלא דכש לילע לבלק לא לילע חבלשיש ילאר ןיא בלטת לעלפה׳יפאש הארי חנה 'עלנלשאיה לע אה^יכ בי מא ץיעמל
 'אב5ינל ׳ לש לילע לבקל ילאר ןיאל השענ אל ללאכ אלה ייה לילע טיחעי סא לבא ׳ לילע טרחלימ לניאל למליקב הבלי כ״א

 סאשל'רלמנ ןלביב אלהה לעלפה השענ אלש הילי הז הנה המליקב הבח לניאל ילאיכ הילע טיחזימש הריבעהש הז יפל
 ה לובנל5ייח.ד סעפ לדיל לז הייבע יבד אבס היאיהל * הליע יזלג ןלביהש המ יפל לתסלע היה אל טלשפה לנלביל חנלה
 ב ער אלהש המעושעל סדאל ילאר ןיאשו ה יניעכ ער אלהה רבדהש דעסת לגיליהל לעניחבבל לנלביבל לעעדמ הנמיה

 ללחכ הריבעה סיסע איהש הרבעה לעבל הבלסעה ליעלעש אלה דבה הזמל ׳ הרלמגה הבושעה איה לזל סשה יניעב
 הקדבל לל בשחע דסחה דב לעלעלנלעה קלרתגישי הזבלעעד ילבבל עלעטב השענש רבד אלה ללאכל לעלפבעיסענ אל

 : הלעתל עכש למכ הבדנ סשה להבהאיל

 אלה הזה דסחה אבמה לא איבמה חיכהה הנה לנימאש למכ דסח ךרד לע אלה הבלשעה 'לבקש יפע״א 'חכ קר^
 הייביב ןללכתה׳ילכעה היהל הב ןילכתה׳ילכעה לעללעפמ עיגיש דיתע קסלחל ^סלכ לעלפ לכ יסאמש
 לעילכע לא עיגיש ן׳פח אלה הנה סשה די השעמ סדאה היהלג תאמב טדקש למכעלמה יחאעראסנ ספנהעליה׳יסלנאה
 לע דיעה יבכש למכ אוטחל לעלא העפמל סלי לכב וילע יבגעמ סדאלש ליביש יפלל ׳ שפנהעלראסק אלהש לב ןווכמה
 טעמ טעמ לקלחעפשב׳דאהעאעיסמל העפת אלה ךיא דיגת ליילעפל עדה יבי ייבד יכזמסכ יכעלהק יפסב המלש הז
 סיקלספה רשק יפל ערה יבי ייבד ןה ללאס לגל ךתחל החליסב ליכא ךל לל תלא הליחעבס ׳ תערעלביעל לאיבלמש דע
 סיקלחה הבר דבכ יכ טל לוכא ךל לל׳מלא ןכ לעל ליאטח לע דימעגאלד אלהש הבלסע לעבה סע יבדמ אלהל הלעמלש
 לל עמשנ סדאהסכל ׳ ןלע לושכמ סהב היהיש הארנ לניאס לללה לייבדל תעפעי אלש סללעב דיסח ךל ןיאל ךישעתעא
 לי אטח ישא ןיע לב ןיאש הזב סג לל עמשש רחאל ׳ לסלוסמ היהיש תללכ סינבל ךידגב ליהיעע לכב לליתלל ^יסמ הזב
 עא }ללה םירבדב לילא עמשהל וז הגרדמל לענא עיגהש׳יחאל טלעבהא ישא השאה סע סייח האר לל תלל דוע ייןיסוי
 דשא לכ ול תא)ןיבשח קלו ןד 'יל תולו רקעב רלפכל ןאיבמו עלע ׳^יסוליס דע טוקשי אל ןייעלתה סייבד ןהש יפע א
 'תואסכ וירבדל היאר איבמל המש ךלוה העא רסא לואסב תכחל עעדל לבסחו׳סעת ןיא יכ הסע ךחכב לשעל ךדי אבמע

 לללה סירבדבו ׳ םלכעא הרק עגפלעע יכ׳יגל סחל םימכחל אל סגל ץחמה םילקל אל יכ סמסהעחע הארל יעבש לל
 ב אנקתל סדאהעלעועב הנלרכ לתבעעא האימשכ העי ךידב לכיללתל הרשיה ך־דהת םדאה עא הטת סהב אבליכל
 הזה׳לקמב ף^ו ךגה ץע לכמ ללכאע אל סיקלא׳מא יכ /*ןא הל׳מאס היחל ה־ייביהעלחעב השעש למכ לדלבכל ססלחל לדעב
 לדי סיבעמ אלא ןגה ץע לכת ללכאע אלש סשה סכל׳תאש הת לע יל שי ללדג סעכ׳מללכ סעכל המח ןלשל אלה יעעד יפל
 ת יכרדבעכלל דסוי עוחדא הבזעל העלא העפ הזבל׳ דעוי סכל ליעלמ ךפההש סכעלעועל וז סכעא הלב אלש סיעלדי
 דאה בל רבי יכ תאל]ק אלה לילע דיעה יבכש לתכ לעלאעיסהלל לל ערהל בשחמ סדא לס ל-יבי סגיל סמ לכב ןבל־ךסח
 הברה סחו טעמ סא לעפב אטחי אלש סדאל׳ספא יא'יפל הער איהש הילע דיעת סועחנהש הסיע הכללע לזיי תאנ לגל
 ל ומבע ריעי אל דדמב הריבע יבוע לכש יפלעדה ירקעמ דחא דגנכ רה-יהל הבשחמב לשכי אלש לל רשפא יא אטלחהל
 אלהש הזיעלטס חלי לב הסנכנ ןכ סא אלא תריבע יבלע סדא ןיא לזראל לבלב סנכנש ער רלהדק דבמ אל סא העלסעל
 בוענה תאמכ הדיבעהעלשעל ומבע ריעמ הז ינפמוגיהנמ םלועל ןיאש בלשחד לאהעואיבמ הבשחמב שיחכיש סא
 ת םלועל שיש בושחיש לא סיקלא קא ובבלב בסלח לעליה אלה אטחה עייסעעבס יכ הנה׳לגל סיקלא ןיא לבלב לבנ תא

 בה תא ׳ אוטחל ומבע ריעיש לא הגס ןכ סג הזל ׳ ליכ־דכ שיאל עעל םדא ינב יטיפב חיגשמ לניאש תאי לבא איבממ
 ב אל אמש לבבלב׳מלא םישעמה יטיפב חיגשמל ניהנמ םלועל שי סא (!ןאס בשחיש לא ׳ סיקלא עשר ץאנ ?ת לעלעכה
 לוכאל לתבע ריעמ הז ינפמו ׳ הדנה לא סדהו בלחה יסא אלש בושחיש תאע ללאכ הזה הסעמה יסא אל לא הז ישה הלב
 ספ לע׳תלאהש קלח יפב לזיאס לתכ סימסה ןמ הרלע ןיאש סיחכתכ אוה ירהו םהב אבמכו הדנ ללעבל לא סד לא בלח

 עחת לכב יכ יאלבמ אלהל םימסה ןמ תייע ןיא׳מלאת ללכב אלהש הימא למבע יפמ יבי השת עחא הביע יפא וא קספ
 עיי קפס ילב הזל־ בעכס להכ סייקעה לכלעיבא סהש סילללכהעיקלאהעדה ייקעת יקעב יפלכ אלה עלנללכ׳גה ולאמ

 בלחה עליכאת הסקיעלדער



 "ד רמאמ

 )מכעיינמז איה הדיבעה סנלעפ יפל תמ׳ הדיבעמ סיסק הדיבע ידלהדה לחאס אלה הז ילכעכל׳ למבע סדה לא בלחה
 אל ^ לע סירבלעה סיעשיה ללכ׳ סדח בי סנהיגב סיעסי לס ןניד לז^ס למכ יתבכ אלה דקעת3ידיפכ סכלעל אביס
 תילביב לדפכסל סיילסתהל ינימה לבא לזדאס למכ יחבנ ססנעס לדאב דבכ ךיעב סייפלכהס׳ דקעב סידפלכ סכיאל
 םירקעהמ דחאעייפכמ םיטלמנה סיסנאהס דחאל׳ ןימלד ידלדל הב ןינלדנל סנהיגל ןדדל'סיעמהעייזיליב לרעכסל

 ל לידסח ביבל לימחיב יסה סכחגיה יחננ סנלעב סינלדנ ליהיס ילאר הז יפלל ריבכ אל רעזמ טעמ סה הז יפל סילללכה
 י לזיא ספנהגת^ייממ עיה דביתגזילילמכממ לבני די לעס דכ הבלס^י ירעס לל חלליפל יסלנאה ןימה סע דשחנילסעל
 *יה לדיב לנבזעי אל ה נס לל ללכי לניא ל־יזלע הבקה ילמלאל קידבל עסר תפלב נס סלי לכב מלע דבגגזימ סדאלס מבי
 נה 5ימימ לעס לקזחי ראיב יבכל׳ ל5יימהל סקבמ תיהס תללימהמ ללבינ אלה סדאה ליא *דלע הב קתס דעה יעס ראיב
 ץלפחא אל לדל־דכדי לימ יבכס ימ לעס הרלי^ימהלילמב ןלסלל׳לבלסב םא יכעמהלילמב ץלפחא אל יכ מא יבדי ספנה
 5ל לבאתמה סיאהלקלמי אל הבלס^יה יעס האדיסלימת ספנ תיחעל לכרדמ לייחב בלסיסכלבא יבכעמס ימ ספנלילקימב
 א גגןח יחבנה ללילראשהל ללילמלסליילכלי לא טסה ד י הסעמ אלהס סדאה עיגי הזבל אבה סללעה ייחל הכזלקל לספנ היחמ

 אלל בירא סללעל אל יכ הבלסלק לעב לע יבדמ היעסי מאמ להמ׳ יחבנ סנלעב ידעב זלדנלימתל ילאיס אטח אטחי סא
 י ינפלמ חלי יכ הסעא אל יחבנ סנלעב אטלחה לקא (לדלל חבנל ^לבקלל בירל יל היה ןדה ןמס פע"א לד ׳?ןלבקא חבנל
 הנה ׳ ינפל סה ס סיימימסה סימ^ובה יעינמ לי ינפלמ אלה <ןלגהלקא /!ןלטעיס ינליחה חליק סא ^אס מללכ־מל ^לטעי
 ה ספנה לע׳ליאי המסכ ןלסלש׳ די הסעמ סהס יחא רלימב ןהילע סחיל יל דאיל ןלילא ילייסע ינאלקליסלנאהלילמסנה
 ס לדליסהל יל ילאר ילי הסעמ ןה לילמסנהס רחאל׳ לגל תמסנ ןלקלנ לליכה ליא ח בבסלקינליחה ספנה לע חלרללייסלנאה
 ןלעבס םעא קז רלבעבל " לליריביבןללכמהליילכליהלאיסלנאה ןימהעיגיס
 ללילא הכת יליייה אלס ינפל תבלסליב בלסיס לדסיל דכ לבא ייזכאליכמ ללילא הכח יליייה אל להכאל יליפבק לעבב
 יפל לרסיל ידכ טעמ ^בלק יליייהל סנלעהמ לייעק ייליסמ יליייה ללכ ^לבקאל רללסה לבא ליאטח יפכ לל ילארה סנלעת יפכ

 ךימס תיהס פע'א לליבלסלי יל>לבק לי ללמא יליאפי ינפל הבלסליב בסס ליכרד ילייארסכ לבא׳לבל ךידב בבלס ךללה תיתס
 לל ליליבא^ל לל׳ימלחנ הזב ילימלסל אבה סללעל יפלכמ ךליס ידכ לימע לא ^סאנל ץראה לכ ךילב לנחנא יפלל׳ למליימ5

 תרלי ליליבאל סימלחינ ןלסלל׳ לליליימ לע סימחנלימ סה לילייכנ לספנ קאסכ יכ ליליבאלל- אבה סללעל קלח לל ילילינסכ
 ךכ חא יאבלינל אבה סללעה ייחללקלכזל שפנה לא תאלפרה איה הבלסליהלילבקס להאפיאל מלע ליאל רבדמ לימה לעס
 זללכמה ליילכליה אלהמ לליייביב ןללכמהליילכלית לא יסלנאה ןימה עיגהל הרלליהלילאיבמ סע תבלסלית אנמהליליחיכה

 :הביזליב ילבדה הז קיפשיל סללעהלקאירבל למדק הבלסליהל הילליתס לזראס אלה הזלל׳ לפסה לילאיבמה ללכמ

 אלהל לייהלאה לדל סילללכה םירקעה ןמגה רקעה אלהס סנלעהל יכסב תליע רבדנס ילאימ ןפכ קר1נ
 שנלעלו רכסל סלחי אל הבהאמ דבלעתס פע *אס הזל׳לילמדת לכבןמכמהלקילכןיה םלקמב
 היהי אלסמאנהזרלכעבאלמל םידבעכליהלילאלאיאלדבלבבלתאת ןלבילימלסהליללז־יחאליילכליללבא ןיאסללכ
 סססיס׳ימאיס פע'א סנלעתליאייל רכסהליבתאמדלבעי אל תבהאמ דבלעתס מלל הנללכת לבא הלילח סנלעל רכס סס
 תדיבעתל ׳ אלהה בוהאה ןלבילימלסתליניחבב לדגנ ןיאכ אלהה רכסה לכס למס יבסלחל ססת יאייילל םינימאמל רכס

 3ייקלאהעדה עלית ייבעבל ׳ גילגדה לכב ןללכמה סנלעהל רכסהגקילכק לא האיבמה הדלבעה איה ראל^קת תז לע איהס
 רכסהסמאנל ׳בייהלאהגידלילללכהירקעה ןמלגילאלנמס׳אתמאמבלניאיבסלמכגקליסלמנה^ילמדהמילכניל ^לח^ימ
 סללעבל ימשג ללכ תיהיס סא סס היהי סאל היהי אל לא סנלעל רכס סס היהיס סא הקללחמ לב׳יינעה טלמי אל סנלעהל
 עלעד אבמנלאבת סללעב ינחלר רכסל הזה סללעב ימסג יכס סס תיתיס סאלאבה סללעבל ינחלר ללכ היהיס סאל קזה
 ןימאיס ימ סיס " תקללחת סגקלא רלזגגיס םיקלחה רפסמ יפכ^ילעד דל סנלעהל לללמהגינמאה ןינעב םיקלחנ םיסנאה

 ייפלג רכשה ןימאיס ימ סיל׳ ייספנ אלל ייפלג יכס סס סיס ןימאיס ימ סד׳ ייספנ אלל ייפלג אל סנלע אלל רכס סס ןיאס
 5יעדה;ספנהנחלהמב םיסנאה ןיבסגילעדה קללחב יללגי הזה קללחליה סרסהל׳ ייפמ אלל ייספנ ןימאיס סד׳ ייספנ אלל

 יהלי׳ימלמרע לב סי סדאהסכ אלא םייח ילעבה ספנ לע ןלךעי הב ןיא םלאה ספנס מאיס ימ םיסנאה ןמ סיס אלה׳אה
 ילעכ עבקל סיס למכ סלס ןפלאב לעמח ןלקעל לילא עלכרטבמת לללבחעהל עלכאלמה איבמהל םייח ילעב ראסמ ללדג
 לרמאד׳ ינחלר אלל יתסג אל ללכ סנלע אלל יכס סס ןיאסגקעדה הז ילעב לנימאי הז רלבעבל׳ תזבעיבקלע ןלי^י םייח
 ת הזל׳דבלב סינימה רלתסל אלא סב תיתלאה הגלמה ןיאס סייח ילעב ראשכ םירקמל סיבזענל סיחללשמ סישנאתס
 לח סהעילעדי םייח ילעבהס םייח ילעבהעלספנל םדאה ספנתמלע אלש מאל׳לסלליפה מקדק לע הכה רבכעעדק

 םירבדה יללכגיסי סדאהלעמןילח
 ד בי



 'דרמאט

 ש התמ הזעלוזן היקמה)ופ5עה קכ לידבי)טייח ילעבב ץכ (יאס תת סחתת טמלעה יחא סייבדתניסיל סייכלת
 ץיבת דחןית ילכמ סלאת שפנל היהיש יגילבת רשפא יאל׳ טייח ילעבה שפנל טלאה שפנ ץיבש ללדגה לדבהה לע הימש
 הז אבתיש ביילחי יבג ישפנגקלתלש טלש טייח ילעבל היהי אל סא הזלל׳ג תאתת ב פב לניאבש לתכ טייח ילעבה דאש
 טללעב סאל שפנל אבה סללעב סא שנלעל רכש סלאל היהיש ילאיש לרמאל^יעדה הז לע לקלח הרלמ ילעב ץכל'טלאב
 תא לבא שניעל יכש שיש ץיתאיש ית/יעד אלה בהגיעלהל" חגשהב הז לניאבש למכ מיתלאה החגשהה לב לע ^יגל זזה
 ילכש חכ הב שישב טייח ילעבה לע ץלימי הל שי טלאה שפנש לניתאיש סישנאהמ שיש יפל הזל הזה סללעבל ימשג אלהש
 איהש לרמאי לבלב הנכה אלא ץלרעיה הז לניאש יפל לבא ׳ ללכש ץלרגיי יפכ לב חיגשהל טלאב יהלאה תליה קבדי ללי לע
 ץמעה ילעבתעכ לדכלנל לשקלנגיעלה הזבל׳שפנה רלע5י ףמהל שפנה ץיב ישא קלבדה הז ליפישכל אשלנ לא׳ית^ לייב
 ל השתגלרלמב טיניתאת סהש סלמיבל קללבגלכ טהייחא לכשמנל ^לגהגיללזב שפנלגילתלש טלש ייילני אלש ל־ימאיש
 רה רכשה לשיחכהל ץענ רל^לבאב רכזנש לתכ הזה סללעבל לבלב ימשג אלה שנלעהל רכשהש הז טע לניתאיל החגשהבל
 בה אלא ללכ יישפנ ללתגעשתערל^יכ סעעד יפל רכזנ אלש המת סהירבלל היאר לאיביל לכל לכמ עלמה יתא ינחלדה

 החיתבהל הנזהה חכבעלפלחעתעלחכת עבכרלת טלאה שפנ עליה סיבשלח סעליהלעעדה הזב לפנל ׳ עלימשג עלחלבה
 חכ הנמת רלעי ץכ סגש תמאי ^גהל שפנה ץיבש קלבלה לספהבעלדספנעלחכה דאש האיכש רחאל׳ילכש חכל שגיההל
 לרעס דככל הזעלת ץכ הזעלתכל׳ טייח ילעבה שפנכ ערל ענ שפנה דאשעל יבכ הליכשהש הת טע הב היהש הלכשהה
 לעיפהעלתבעב ילבד בייחיש הממ לעלפה ץתעלכשתנהעלפלחעתהעלללעפה ץיאשתאלעעדהזזסיפלסלליפהיללדנ

 ה רדעה ביילחי אלש לתכעלכשתה שפנל ילעה בייחיש המת ^יגהעליח ילעה ץיא סגל'ב תאממ חפב ראכענס למכ
 פה ץמלא לילעי ילכה ילעהבל שפנהעלללעפעבק יאיי ללי לע ילכ ^לגהש שפנה ילעה טיעביאה יחא לדגמה חכה
 יראשכ ^יגב יללע לכשיה סליק ץיאש שפנהעימבע ילעיש בייחת הז ץיא לבא • שגיהל התימבהל הנזהכ דבלבעלללעפה
 ת עלחכל התלי אל לכשהל 'עליתשגהעלחכה שלחהב סיעביאה יחא קזחעי לכשהש ךפהב אלה לבאעלימשגהעלחכה
 לאיבה סשיחכהל ישפא יאשעלקזחעליחאעליארלעלימשגהעלחככ ץכ ץיאס הת לילכ עאללמבעעאגישי אלהשעלימשגה
 עתלקהב לז סבמרהעכעעדה הז׳ריעס לע ליעהלל הזב׳ידאהל ךילב ץיאש אלא ח בה שפנל טלאה שפנ התלע אלשב

 עלתללעלללעפעחאה ץמ לכשתיש האיגש יפע חל ססה ^יעשב חבה שפנ לעל טלאה שפנ לע תאי שפנ טשש עיבא סמ
 י סהשב למלעי ינה ילאל שמשה ילא ייהש סילעלפה יתבע לתדיש בייחיש התמ הז ץיאערתאה ץמעלכשתנהעלללעפל
 סלקתב ךא ריאמל הבכ לניאל דיתעמ שמשה ילאש טילש סילעלפה ליהיש הז ילבעב ביילחי אלל טילפאעלמלקמ ב לייאי

 עס יפע חש ביי;חני מיא ץכ סאל ׳ לפלנ ץיבינהש טלקמב אלא ייאמ לניאל דימעת לניאל הבב רנהלעחילז שמשה ץיאס
 סעלשפנ לע ץלדמי הל שיש סיללמ טהש רחא ךיגה ץמ הליפהב טלאה תפנ ידעעל לספעש טייח ילעבה שפנ לספעס
 ייפלגה אלא יישפנת ללמגה השמעילעב רכזנ אלש הממ סלעיבי קלדבעכ סהייבדל תיאר לאיבהת המל ׳ טייח ילעבה
 ל הזימרב בעכנ ינחליה יכשהל ׳ ינחלרה רכשל סלקמ ץיאש טלקמב אלא ייפלגה עכנ אלש לכסתש למכ ץכ לניא
 לע יאהבעלנת יכש תלאש לזימעבק עעד אלהל בהעעדה ךפת אלה ישילשה עעלהל :ה״עב העלא ריכזנש הבסל
 לל סאהעא חלשל תייבל הלעל סילזיג יל אבהל תייבל הלע ליבא לל תאש י־ית תא שחלמה ץמ הזל תיאר לאיבתל אכיל תלע
 ל בוט ללכש סללעל ךל בטיי ץעמל אלא הזלש לימיעלכייא ץכיהל הז לש לעבוט ץכיהעמל לפכ לעיזחבל סינכה עא חקל)
 לעלמה יחא אבה סללעה אלא ךליא ללכש סללעל בלט ללכש סללע עליהל רשפא יאל׳ ךליא ללכש סללעל טימי עכראהל
 לעלמלש טלש ץיאס לרתאיש סהייחא לכשמנס הילעה ילעבתעכל יפלסוליפה ילללגתעכ זעל הז סנל ׳ ינחליה יכשהל
 ץויעיש יפל הזל ׳ סייתשנה 'ירבדהמל רמלחהמ טשפלת לכשה היהישכ דבלבעלמה יחא אלא םדא אלהש תת דבמ םדאל
 רחאל ׳ הלללג ייעלי לעגילמ היהע י^ימ ליכשיש ימש קפס ילב הלכשהב סעגידמ יפכ אלה הז לע זז םיילכשה טייבדק
 ב הז היהע סאש דבלכ הלכשהב תיללע הגילמ עלתלשה הז רובעב לל היהיש ילאי ח'בה לע לכשה ץליעי לל שי םיאהס
 ׳ הגרלמעלתלשל אלל לנממ המקנל ח״בה לע רעמ לב ץענש לכשה ץליעיל למלש היהי ח״בה עאל לעלא לל ,סה ימסג יבדב

 'ירעשמ סעליהב ליעטני אלל םתילע אבל ךלרלעמה עיהעבשחמב העטני אל הנבהל לכשת יילענ סעליתל ת בהש הזל
 דעטנרגאלד הז לכב שיגיי סלאהל יבד לע מאדי אלל לאלב סיט םהילע אבה יעבב לשיגיי אלל דאכ עלמל ספוסש
 לעלעתנ עיה לע יעטבי לעלד לע םדאל שיש לכסהעלעמ יפלש דע החנאל ץמיב תיחיל לילע אבל לעלעמה עית לע
 הגיזמל ץייכע לבא חבל ךעעשמל ימשנ יבל לכשה לנמגשלמהעלמלשה היהיש ילאר ץיאס לימאי הז מעבל ׳ לילע אבל

 שיחכמ אלהש טעש תזב ^)סלליפהעעד לקז ׳ ללכ ימשג ר3דב אל לכשה אלהש טהת לדכיש יבדגי



 'ד רמאמ

 )ירבד דחא לכשמנ ילגרה ימכחמ סיביל׳^לגה ןמ הדיפהבמלמה דחא5י)מלש סדאת שפנל שיש ןימאי החגשהה שיחכמ
 ל גקלמלש היהיש הזמ דאבעיי אל מת ינשהעעדה לע הבלשע סה לללה סייבדה סא ^אש סעטה הז ־יחא ןלדל שד ׳ הזכ
 יא סדאבש ילכשה חכהל מאש למכ ילכשה יבדל אלא היהיש רשפא יא סמקהלעלמלשהש יחאש הזל ׳5ילמה יחא סדאל
 עללכשלמכ סנעגיי הנקנה לכשהש׳מאיש המל ׳ למנעב דמלע יבד הנכתה ןיאש לגלליאשה ריילני ךיא תנכה אלא לניא
 ת דנמ יגיללז יספיש לעבטמ ישא ינאלליה חכ אלה סדאכש ילכשה חכה סאש ןבלמ יגילב דחא יכד ןהל אלה בלשיש דע
 מאמבגיכש למכ לכשלישמ קלחי הז לכש לעלפה לכשב תגילקבד ייילני ךיא לא תמנעב הלכשהה דלמעק ךיא הלכשהה
 דספהה לב ןכגלי אל הזלל ׳ הלכשהה לא ןכלמ למנעב דמלע ינחלד סנע'שפנהש ימכחה גקנק מא הז ילבעבל ׳ג יפבג

 ע סנע שפנה היה;י סא ^אש יפל ןלכג לניא הז סגל ׳ הלכשהב לגיגשה יפכגלנעגי לבקי לבא למנעב דמלע סנע ל;יליתל
 הגילמלס כ א גישי אלל הלטבל תנכהה^יללילס היהגי הלכשהה לא גיסי אל סא הלכשהה לא ןכלמ אלהש יחא למנעב דמלע

 ת הלכשההגיאז עלמלשש מאנ אל סא סיקלאה ג מאממג יפב לנבגיכש למכ סדא להגישי אל יללאל ^ךלא ינמ ד חא שפנה
 ש תארי ןכ לעל ׳ סנלעמ סדא סלש בל לע הז הלע אלל עשיהל קדנה לב ללשי הז דבדלןילנלשארהגיללכשלמתגיגשה אלה
 כ הזלל ׳ דבלב הלכשהה לא אלל ססת דלבעל הלכשהה לא ןכלמ ינחלי סנע שפנהש אלה הדלקל^ילאנהל ןלכנהגיעדהמ

 ממ המ תגידמ דימגישי הנטק לא הללדג ססב הרכה לא הגסה לז יא גישיש דנמ סשה דלבעל לכשה הז יא סדאהגישישכ
 אבה סללעה י־חל ןיכלז^לקטיגי יגרמיא לרמא לנדבעי עיז קלספ לע קלח יעב לזיל אנמנ ןכל ׳ אבה סללעה^ימידממ
 אלא סינלמא ימלש ייק^י לא סטלמא ימלש קילנ יגנ אבד סירעס לחניפ ד הה ןמא מ גל ןיעדלישמ מא ־ייאמ ד סלשמ
 דענהגישישכדע היהגיש לז יא הדלבעת לא הלכשהה דנמ חלה שפנהגילמלשש לנבגיכש למכ יאלבמ הזל *סינמא מלאש
 המ םע סיכסמ הזל ׳ אבה סללעה לג־ידממ המ הגידמל הכזי ןמא מלל אלהש יספאש הנטק ךןיליה תדלבעה לא הלכשהה
 חס לע כג הילד ׳ אבה סללעיהגזימידממ המ הגידליל םדא הכזינקחא הלנמעיישעבסגה מאמתמ טכ קיפב לנבגלכש
 ייבא ל׳אל ןבדגייב לסגילקלניגילש סהיפ לבהב אלא סייקנקמ סללעה ןיא ימאש המת למנעב דמלע ינחלר סנע שפנהש
 למנעב דמלע נע שפנה היהגי אל סאל אטח לב שיש לבהל אטח לב ןיאש לבה המלד לניא לל תאל יאת ךדידל ידיד אביל
 גרדמל לעיגהס אביל ייבא לע טעמ אלא הלכשתהגיגידמל לעיגת אלש ןביגקיב לש׳לקלניגיל זליגיי היהיש רשפא ךאיה

 ימל תללדג הגידממ י^ימ ליעלק אטחב ךלכלגינ אלש ימל הדלבעב הנטק הגידמש אלה עמאהש אלא * קפס ילב הללדג
 הגרדלבע סע העמקנ ילעש יפכ איה הנרגידמ לדיג למנעב דמלע ינחלי סנע העליהל שפנהש יפל ׳ אטחב ךלכלתנש
 גיגסהל אל לעלפבגיינמהגידלבעגזילשעל ץיאל סנכיל ללכי היה אלש לע יעטנמ תערמ היהש תת הזללגרללנמהגייישעב

 איהש לעלפב ;ילנמת סייקל ףסלכ תיהש אלא תלכשתבגישיש ילאר היהש הגידמל השת עיגה יבכ קפס ילבשגיילכסלמה
 ינינר שפנהגילהמבש לללתגרלעדה יגישבלג המת ד דפב)יכש למכ שפנל ליקלגיזמלשגיכעלנה איהש הלכשהב הדלבעה
 לללההבלשכלקלחנהנחמלסטשבסרתאב ןיבליעבלזדלקלחנשאלהלתנעב דמלע סנעלא ינאלליהחכאיה סא
 סדאל לל חלנ לימגל לנמנל איבנ אלשמ איבנש סדאל לל חלנ ייתלא לללהל דכנשת יגילי איבנ אלש סדאל לל חלנ תלא
 חעדכ ינאלליה חכ סדאת שפנש ילבסי איבנש חלנ תלאתש תאינל'לישעתב שפשפי איבנש לשכעל איבנשמ איבנ אלס

 הל ׳ תלכ שקה יע סליקה גקגידמל הלעיש ישפאל ידעהה מ בלטעלאינמ לכש יפל איבנש לל חלנש תאי ןכ לעל ^וסלליפק
 לא דספהה תעיגיש ישסא האירבה יעש יפלל * לתנע דנמ סייק ינחלי סנע שפנהש ילבסי איבנ אלש לל חלנש מלאתן
 ןדע יסא^א סהינשמ בלטל תתלש תא ןכל ישלניאה ^^לגבגיאנמנ אלש תזלכ איבנ אלש לל חנ ליא לנעה שנלעת הגיסי

 אלה 'לאינתהמ בלט רדעהה היהי ךיאל ידענה יבדה לע סהינשמ בוט תאי ךאיה ינאלליה חכ שפנה היה ללאל ־ היה אל
 ס מ?ל לגיעד קפס ילבס אלא דאמ בלט הנהל הסע יסא לכגזיא סיקלא איד ליתאב הז לע דיעמ לגיכהל בלטעלאינמ לכ
 איבנ אלס לל חלנס לימגללנמנשאלת הילגיל סיכסמהל ןלכנהעעדה להזש יפלל * ינאלליה חכ אלל ינחלי סנע שפנהס
 ר הלבקה ימכחל אני ןאכמל *• שנעגי לא שפנה דספגק אלש ידכ לישעתב שפשפל ךיינש תא ןכ לעל ארבנשמ יגימ
 למכ למנעב דמלע סנע אלא ינאללית חכ שפנה ןיאש אלה הילגזיה יפכ ןלכנהגיעדה ס לאר םהש יפל יכ הזל לגנלגה עעד

 ישלנאה /!ןיגב השמש יבכש שפנהש שפא ןכ לגידיניעלתעב ישונאה ^לגב סנכי ינחליה סנעהש למכש הזת לנד לניליאס
 לעכגיליהל לעבטב ןיאש ינחליה סנעה ןיכסהל הנלילעה תמכחה הימ סאש ןלכנ הז ןיא לבא ^לגב ןוכשל דלע 'לזחןי

 סדאב׳יכאלתה לעט הזה יבדבס דע קפס ילב לילא הלודג הלעמ הזש יפל הייחב לעב למלשל ידכ יסלנאת 4מב הדיחב
 סהמ יגימ הייחב לעב לגיליתל הזל לכל לילאגילחגיסהלנקיסה יכאלמ לסקב סדאה 3יא תבקה איבסכ יבכ לז¥ס למכ

 לא דלע דלזחגי תמל ה־ייחבגללעב הנייהו יסלנאה ^וגב ססתס יבכש שפנה תת ׳ הדיחכ ילעכ סניאס



 "ד רמאמ

 ית אל)<ןיגב הממס אלש שפכה לבקלמ ךןימ ^יגכ השמש יבכש שפנה לבקלעייעיזה הפטה ןכוע המבוי^מה לא רו9
 דה3יעדהן * עדמ ססה)ויבהע)פיגב5י)לגלג;ימ סישנאתעגשפנשתמאיש הזמ קתי ךןימהל הייחב5ילעב העיה ־
 השתקה לכעיל^י יחעד להזל״למה יחא אבה סללעבל ינחלי לנממל הזה סללעפל ימשג לגממ בשהש ןימאיש ימ ^עד אלה
 רכש לא שכלע סא הדבל שפנל סיינחלי סידלעי הדעיל סגיללזל 3ילכאל למכ סיקידבל סייטיפ סיימשנ סידלעי^הדעיס

 הזה סללעב סכימי לביי ןעמל לימא ייפסב אבמנש המב דלתיבל• סיביגללמלקמב לזי^יעד להזל ׳ העב יאבכש למב
 עב דכש ל;רכה דעייגקללנליה יכסבש שילפמ האריש ׳ אבה סללעל ן׳יאה לע סימשה ימיכ חישמהעלמיל סכינב ימיל

 : לב לנ;ירל3י5יעדל סנלעהל יכשב סישכאה ;יעד ללכ להז ׳ אבה סללעבל הזה סללעב
 דה "5ייעד י;ישל סינליחאה לארשי ימכח לב לקלחנ גילמה יחא סדאל עיגיש לנרליאש ינחליה רכשב קר^
 סהישעמ יפכ בלט יכס הזה סליעב׳יילמנה סיקידנל שי סא <ןאש ןימאיש ימעעד אלה דחאתעעדה
 דיפליש דימ;ילמה ■יחא דאל אב אלהש׳ללעה לד אבה סללעב דבלב שפנלל ינחלד אלה רכשה יקע מ'ת"לבאל היהש לליכ
 ד הימלפב אלגימ לזיא לישלמשל /1)מה יגלנעלימ שלמשלגינעע סלש אלל הי;יש אלל הליכא אל לב ןיאש ^יגה ןמ שפנה

 ןהישארב הי;)לדטעל סיבשלי׳יקידנ אלא 5יליח;י אלל האנק אלל האנש אלל היחש אלל הליכא אל לב ןיא אבה סללעה ברד
 זמחטהיל לגישי הבל הלעמלמ סהישאר לע עדתלעה איה סיבלטה סהישעמ בלט סש ד_ןרכ יכ מללכ הניכש ליזמ ןינהנל
 הזל חישמה למיל הזה סללעל ימשג רחא דעש שי דלע דבלב שפנל הזה רכשה ךיע ןיעק סעש הז סע ןימאיל הניכש ליזמ
 ימשגגלנעחענק לגישיש ידכ סאל סללעב לנקנלמאל סשה יסנ ססיפל ידכ סא ירלמגה׳יקידכה זא ליחיש■ יחמה ןיייחחב
 אל רשאכ הלחחיב לנק רשאת ר;ולי חלתלש לנקיש ידכ לא ׳ ססה^תכח ריזג^ש המ יפכ ךקלי לא םהב לדעטנכש סימיכ זא
 לחילתי מ ת לבא ׳ חללגה ללעל ץלחת סיקיעמה ינפת סבל רשלי יפל סהילא הילאר החיהש הג־ידתה סהייחבגישהל ללכי ,
 סללעב הללדג רעמ הגרדתכגנעחהל ןהה יינשה ןהייחב יגישתש המב ןהה חיתשכה זח לכזיל ןרפעל לבלשיל ליחיש דחא
 ;יעדהל • לז לערעד יחא לכשתנש סינליחאה סיתכחה יללדגל לז סבתיה^עד להז הייח^רה סליק תב ליהש תמת אבה
 סה סשהחלללעכג יפל יכ הזל הילמב אכמנפ המ לא סיכסמל לכסה דכמ ביילחמל ילאר להאכמנ בטיה ןיילעישכ הזה
 'יאכמנה אכמי לנחנאש יחאל׳הקללחה להטפשחש קמ יפל לאכמה שפאש המ לכ אכמיש ביילחחלתלשהחילכ/יבחלמלש
 סתמ לאש תא ןכ סג הזל סיכסמ איבנהל ׳ הז לע שלחה דיעהש לתכ סיבכלכהל סילגלגכ שיאב סיתייק סהמ סייתשגה
 שיאב ס מ׳יק יחלב סהמל התלדב סידיללמה לתכ ןימב סיתייק סהמל ׳רדענ אל שיא תאל הלא ארב ימ לאיל סכיניע
 'יאכתנ ;אכמיש אלהל הקללחה ןמ יאשכה רחאה קלחה אכמיס חרכהה ןמ אלה הנה שלפעת ןמ סידללנה ח'בכ ןימב אלנ
 א ;רלירליחה חלחכהל ףינה דכמ ח בה יאשכ ןימב סייק אלהש סדאה ןימ להזלדכמ שיאכ סימייקל דכמ ןימב סיתייק
 הריכי רפס לעב זמר סליקה ינימ ינש לאל לב רשא ילכשה חכהלחירבדמת שפנה דכמ סטאלמכ שיאב סייק אלהל לב רשא
 דה ןימה סליקל ׳ דלעתהחילימבל ןלשלה/ילימב לילג״יגילעבנארשע ןיבל לידיגזילעככא רשע ןבכיייב ללחרכ ליתלאב

 5ילרכל יחכנה רבדל •יש־פא יאש יפל הזל רבדמה שפנב לר ןלשלה^למב זלמרת שיאה סליקל עמי ילכתתחלתב זלתדה
 5יללפסה;ילבכרלתב לאכמכהחנחכתיכהזל ךרדה הז לע הזדלאבל י לבס סליקה דכמ אלא דספכל הלהק רבדה סעחירב
 לניאד שאכל חלייכה לעדליחלללעפתת יכ שלחבחלגשלתהחלללעפה דכמ ןעלאיכמ לנלכא׳יילק סלחבחילגסלמ ןניאש יפע א
 עכמאהמ סח יכ היה;י אל יעבטה העלנחהס יפל דבלב יעבט חכ הזל קיספי אל יכ לנעדיל ;ילאפה לכל עעלנחימ חתנה
 'דחא הלחחה ןימה הזב סיס ל:טפם;רלאפה לכל עעלנחת הזל עכתאה לא ביבס לא עכתאת לא ףיקליה ןת לא ףיקתה לא
 איהש חיאזה הלחחיהת לב שיש יחה לניאד דשאכ ןכל ׳חחתלכת שפנ הלנארק הלחחתת ה^לאל העלנחית;יאז לנתמ בייחחח
 הזב סיסב לנטפסחחמיכה ספנהל עבטה חכב ןכ ןיאש הת ןלכרב עעלנחתל שיגדמ אלהש הז לע ףסלתלחחתלכה שפנ
 לניאר רשאכ ןכל ■ חטייח שפנ הלנאיק סגיהת לעפל החיתנה לעלפ ללכ לללעפה הלא הנתמ לכשמיגקיחא הלחחת ןימה
 כו הרקתהל סכעה ןיב לידבמל סחלהת עדליל סירבדה ילללכ לטשת אלהש אלה סג ףסלנלחיאזה הלחחיהה לב שי סדאה
 אה שפנה הלנארק/ידבככ יחליחיחא הלחחה לב שיש לנטפס ינליח חכ אלל,חמלכ חכ הזל קיפסי אלש הממ הזב אכליכל
 ב חפלחחת איהל הלכשהה אלהש הזה דבכנה לעפה הל אכתי סדאה שעכ לניאר רשאמל 'חלכסמת שפכה לאח'שלכאה
 אה חגשהכ איהה החגשהה דספח סהי;ימשה לקזחישכ חממסגהגילחכה יכחליתשנה ;ילתכה ;יגשהלחאזה הגשהב

 שת סע קזחחי יכ ךפהכ ילכשה חכהל קזחה ללקה ןכל שללחה רנאת יפא חגסהת ענתחל חלאיה דישפח איהש קזחה דלאה
 יחלי גישהל יהלז ףסמל" סיקלמעה סידכדהכיגשה



 'ד רמאמ

 ׳;יגלללכ זתמהלגילמייק זזדעגנגישמותלכלכשתעגנשתלנלגיטיפ זעןיהלנרננישמיחמרמחהעיחכהעמשה קל׳ךןימ
 ׳ סייח ילעבב ינליחה חכה ןגזילכה ןמ דבכנ ךלרמ אלה תלכסתה חכ הב סיסעאזה שפנה ן^יינהס גנטפש הזלל

 פנל עלדלנה לבקל ימלחהלגיכי סהיתלעלנקב םילגלגה יכ םילגלגה חכמ קאב^יינמחה שפנהש םימכחה ליתאי הזלל
 חבהמשהלנ^ישיהזלל דמלחהנקככה יפכ תלחב אלא ן׳נחלאיגת ןיאש יחבלחתלבב ישא לפלח/לתה לילבה לנגליהיגילשפנל
 5יששפלמגיתךינקילכם הלח^יהת האב איה דאב דשא^ילכשמה שפנה לבאנקליטדפה;ילנכההגילג5ישה יפכ^יליטיפליהל
 בה אבתנל׳גזיללרייקגקליללכ היגילגשה ליה הזלל׳גייכליחה שפכה ןמיס הלחשהה זתגידככנ יגללי הנגלשמ י/ילב יתלחהמ
 לדבנ לכשת איה לשפנ5ילח3יהש יפל 'ילדבנה םילכשה ללעפיש לתכ לפסה םללעה יתלחב לעפי םלשה דיסחה לא יבנה
 לבא ׳ דבלבעיימח הלח5יה לאעינליחה שפנה עניענ לגזיכת סחיישגיישאיב השעתב הילעב אבתנש הת הז לע ־ליעיל
 עא םיקלא ה יבייל תאעילכש הלחעה לא שפכהעכעב סחיי םלאהעייביבל• הניתל היח שפנ ץיאה אבלע זיכהעדיגיב
 תנ םדאב ישא ינליחה תכהשעלילתל'היח שפנל םדאה יהיל םייסל'םייחעתשנ ליפאב חפיל המדאה ןת יפע םדאה
 הלכשהה חכ הב ישא*ישלנאה שפנהל חבב אלה ישאכעיחא הלחעהת אל םשה ליפאב חפנ ישא ילכשה חכה ןמ ךשמנ

 ל םניבל >^לגה ןיב ישא קלבדה דיפהבנילדפפנ חבב ישאעלינליחהעלחכה אבתב םאעלפלח^לתעללחעה יעשתעלאב
 ת האב העליה יחא םדאה שפנ דספעש ביילחי אל תלחב חכ איהש לשפנתל יתלח לעב אלהש לגלגה חכתעלאב ןעליהל
 תכ האינ סא /?ןא הזלל ׳ יתלח לעבב שיש לתכ ללכ דספההעחשפא הב ןיאש יתלחמעטשפלת עילכשעיחא הלתעהמ
 ל שפנה ןיב קלבדה ידענש יפל אלא הז היה אלעלתבעלידענעלחכהמ סעללזל םדאב ישא שניההל הנזההל החיתבק
 םיכאלמכ התבע ינפבעתייקעת הלכשהה חכ לניאיש יחא יכ׳ליאנ לבאל ׳עלללעפה ללא לדי לע ללעפל ילכ היהש ׳!)גגהל
 לב האינש םדאהש לנטפש ח בבל חתלבב ןתבע ינפבעלדספנעליחה חכל החיתבה חכ לניאיל עליחאהעלחכהעללזב

 לתכ ינליחה^ חכה דספהב ילכשה חכה דספי אל ילכה ידעהלעלייתחהעלחכה לידעי סא /^אש ילכס חכלעלייתחעלחכ
 לתכ ילכשה תכה לא העבהל הנכה ליחה חכ יכ חבה ןת לדגמה חכה אלהש החיתבה חכ דספהב ינליחה חכה דספי אלס
 ה אבתנל יתלחעללזב לתבע ינפב סייקעת םיכאלמב לכשה אבתנש יחאל ׳ ינליחה חמ לא העבהל הנבה לדגמה חכס
 לנטפס ימלחת 'יטשפלתה םייבדהלעלדיפנהעליתבעהעגשהבלתבע טפב דחלית לעפ לל שי םדאב ישא ילכשה חכה
 דיפישכ לבא עלייתחהעלחכה ידעהל ^לנה דספהב דספי אל סייק יבדבעללעי לל סיס יחא הזה לכשהש הז ילבעב
 ס ךרעש םיכאלמה ענידתב בלשי הזב יכ לנלביעלשעל םשה לא עמשנש התבל ליכשהש םייקה יבדב קבדעי ^סה ןמ
 הל ישלנאהעילבעה להזלגה תאתה ןת היפביאבענס לתכלנלביעלשעל םשה לא םיעמשנ סעליה דבמ אלה סעלתנס
 ענבהב ןלכנה ךרדה להז ^לגה ןת שפנה דיפתשכעלמה יחא םישנאה לאעלילעב דעמתה ללתגה לא יכסה יקע אלהנ
 םיקידבל שיש 3יליה םע יכ ןימאיש יתעעד אלה ינשהעעדהל :לייחא םיכשתנהל לז סכתיהעעד אלהש הזהעעדה
 ה סללעב ימשנ יכש םילבקמ םניא סיקידבה בליל סיטעת סה םהה סיקדבהש יחא הזה סללעב ימשג רכש סיילתג
 שפנהל ^יגה לתייקעי זאש סיעמהעייחת יחא היהי הזל ׳ דחיב שפנה םע ^טה לא יכש אבה סללעב םלנשיס דאי הזה
 ה להזש תאיל'שפנל ףיגב היעשל הליכא ילב הליליעביאל סלי סיעביא ה ע השמ םייקענס לתכ היעשל'הליכא ילב דחי
 העלמע אלש הז םע לניתאד׳ אבה סללעה ייחל סינתלזת םהש סיקידבה לע ליליאישכ אבה סללע לזי ייכדב ארקנה
 עייחמל לתלקיש דע סשעיזלגנ סיקידבה׳לשפנש עג עאיקנ הגידת סיעלתה ייחא דימ לבא ^יגהעלתבעישלנאה שפנה
 ע יזגכשכ לאעתסי יל לל תאשגבשי לעעלחמש סמב לז^^ש להזל'םיעלרתעייחע יחא אבה סללעת ייחל לכחל סיעתה
 תבי לע הדנ סמב כג תמאל סיקדבלש ןקלחב עגב ןלענ העא הלק העשל הכלב העא התל י הכלב היהלגיהיס לילע
 ןבתרהעעד להז עגל ינליידקה הלק העשל לילע אנלה בי יב הבי תאל טעמ אנלה בי יב הבי סדלק טפנש אליש יב
 ל יעאבמש המ יפלעעדה הזענבה ךידל ׳ הכרבל םלכ יכז סעעד יחא לכשתנש סינליתאהתעכל לז התרהעעדל לז
 לפש'אה יעלגידת שלש לע אלה לכש ילעבעלייביה עללשלעשה יכ לימאי םהש אלה לז ןבתיה ידיתלע יללדגת דחאל

 דספנ ^לג לעב לכס םהייתאל ׳ םילגלגה םהל דיתע סייק /!ןלג לעב לכש לייחאל ׳ םלשה אלהל ׳ךיג אלב סייקעת טלשפ
 םהירחאל'םידספנ שפנל <!ןלג ילעב םהש םייח ילעב לייחאאבתנש התל סילכשהעלגידתבסרסחהאלהל םדאה אלהש

 לענתלסל להז ןליחא ארבנ דאהש יפע״אל'םדאה ךילבל סה סלכ תיח שפנ ילעב יעלבל דספנ -גןמ ילעב םהש חתלבה
 ש ןלכלע/?ןסלתלעליחהלחמ)בהחכהלעלדלסי'ד לב ןילללכ סלכללתלשנ יעייביבל לליבשב סלכ םינלעחעהש יפל

 ׳ עלדאשה לב שיש ל:ש לב שיש יפל ןהילע ללשתלל ׳ לעללעפ םילשהל ןליחא אב ׳ ןלכב לשית אלה ןכ לעל לכס
 אלא לניא זלנג ןלשלל עגב לא דלבכה אסכעחעעלחגג סיקדבהעלשפנס׳תאנ הז לעל לעלתלסל ^לגל אלה ךייבש סללאל

 זיכייב ןהש לניתאש ןיגעכ אלהל יסח יבד לע



 *ד רמאמ

 רת בעכש תמ יפל םדאת לכשב סגיעד )הז ׳ סייק יבכנ^מ לפ^סב היהי סללא)׳ ^יגעלל^כ ן׳גדמלס קאס <ןלג קכייב
 ד לנא הזת /^יגהן ףוגב אלא לכשל סליק ןיאש יחא סתל תשקלהשכל'תנבלהעכדב'יפבגילכרב.5ילכלת יפב לז יללת ןרתא
 "סהירבד יפל ףוגב אלא למליק ןיאש יחא יכשת ללבקל תזה לכשת םייקעי ךאיה רפעה לא בשלעלמתבכ דספכ סיאלד

 לכל תיתש ירלטל לזמלעלאביחא ףס סיקידנהמדחאלכלתכקה שדחי טיעמה גיידיק ןמז עיגישכ יכ לזןיתא רהמא
 רה לעללעפ סתמ דחא לכ ףסכש יבאל יבא לכ תשעיל לדילליל ועשד ללכאד לדמעד הלשב הלש תלחע סתמ דחאל דחא
 ןכל ץלחבמ ןיב סיגפבמ ןיב ענלמ םלש אלב לל ילאדש המ לכ תשעד לל ילארב ןלזיל לל ילאיש המ לכ לבקיל לל תילאיה
 עבל סזמ יפכגישהל לל ־ישפאש לעלאייבעילכגיב םהמ ףסל ףס לכ היהי ןכ לעל ןמז ולילא יחא ליהיש םישנאה לכ ליהי
 צ לל רשפאשעלמלשה תזגשלי ישאכ ןלשאר ןלשאר לעגידמ יפל דחאל דחא לכ ןכלגישתל לל רשפאשעלמלשהעילכעבג
 ע לבקללעונגישתלעחוסי ד ימלח אלהש ןפס ימלח דיעעש הז קנעל * ליקלא קנעל הלעי לעעדלל לכפחל הז ייתגישהל
 עלאית םלענ ריפסה ענבל השעמכ תאימב ריהב העלנעה לק סייק טלשפ דלסי ןיינעכ ןפס ימלת תיהילעיזלא קנלכע
 עכיבב מא ןכ לעל הילא לבקמ ףס אלהש תנבלה השעמכ םייח ךלמ ינפ ילאל םיקלא יהלז לבקל ןכלמ להילא ןינעכ
 ספס תנעשיש 'יעמהעייחע יזיא לר תעלמכ שדחגיהל סידיעע םהש סיקידבל לי ןטב יסלמעלעיאפע גייטע הנבלה

 לכואה ישא םייחה ץע טשפ ןיבע הזל דחלימ לכאמ ללכאל ןיכייב יכ תמ קנעל ןיכייב םהמ שיל׳עיחא הנלכע לבקיל
 הנווכהש סיעמהעייחע ןינע אלתלעישאדב השעמב זמינ הזל'סללעליחל לכאלעאז תנלכמ לבקל לפלג ןוכנ ליעליפמ
 ת רהוזכ ריהב םהילא לשמנל םילגלגה קנעכ ףוגב אלא ףוגעלוזב םדאה עלמלש ןיאש יפל ףסב םלועל היחיש םדאב
 םהש 'ילגלגה ןמ רעלי םלשל לדבנ לכש אלהש אבמנ ףס גיללזב םדאהעומלש היה ללאל׳ דעל סללעל סיבכלככל עיקרה
 ןליכל׳ תנלשאד לנבעכש למכ ןלרחא לק לקהל ןושאר דבככ דבכנה 3קלריביהעללס]^שתש רשפא יאש יבד הזל׳ ףיג ילעב
 קל סענסע ילנש לעל הלחעמ ועריביענללכ ןיעכ תזעומלשל םדאה אבי אלש רשפא יא ףיגעללזב םדאתעלמלש ןיאש
 הזב שיעלקתיה המכ תאח ךנהל :לז תארהעכ הז לכ סיפנכ םתל תשלע הב קהש מאנ םעעלנעעללקל

 עס ףס לא דימע הכירב ןכ לעל ינאלליה חכ שפנהש סיימלאהעעדל תטלנעעדה הזש תנלשאר לזה ךרדת יפלעעדה
 דימעלמה רזדא שפנה סייקעע ךיא ףסעלוזב ישונאה שפנל סליק ןיאש לרמאי סהש *יחאשעינש :לב סייקעעש
 השקלהשכל ׳ ללכ תגילמ עגשתל שפנל סלשגלכעע לב ןיאש עגב רסח סליק אלה המויקש לרמאי םתל ףסה ןמ דרפעשכ

 יכ לרמאי :ןכ יחא היהיש לרמאש למכ סץקה עבטל דספנה עבטמ הנעסד ץילמה רחא דימ ףיגה ךכדזי אל תמל סתל
 מה ליחיש דע אלא עליאשהה גשויאלש ראמ קוחר יבד הזל ׳עלראשההענ־ידמל וכזיש ידכ לעלתיש רחא ליחיש ךירכ דלע
 הנושאר הייחגיל םיסנאה לכזיש ךייב יכ ךייב אביע ךיברע ימרא ןושלב למלמה לשמה ללפי הזב אבליכ לעל סיעמה
 יס רשפא רבכ הייחב ילעב ליהיל סה לבעכס למכ חילליל םישנאה ולכאי תיחעה ןמזב סאל'עוראשתל לכחש ךכ •יחאו
 דבלב סירלמג סיקידבל סיעמהעייחעס לחמ מלאתעעדלל׳ תגידמ העלאל ללעיש סיחלטב ליתי תמבל אלטחל ובושיש
 וגירממ הגידמ סושל אלועלראשההעגרדמל לשפנ תכזעסימ סיעמה עייחח דע ליהישל ויהש סישנאה ללכל היהי אל

 דמ םלשל הכתש ימ סהב היהי אל היחעל לכזיש סיילמגה םיקידבב סגו׳ דבלב םירלמגה םיקידנה אלא אבה סללעה
 אל סידספכעליהל םעבטלעלדלסידמ סהש סההעלפסת למייקעיש רשפא ךיאהיחעל סיכלזתל׳ תעש העלא דע הגידמ
 הלהה ימלחה הנערשיש ישפאסעעדה הז ילעב ללבקש למכ עדאל ןעי ימל סלייקה עבטל סתתגיופסה עבט תנעשי ךיאו
 עד יפכ יכאלמה תכ היהיש פע"א םדאה שפנ הנעסעש ללבקי אל המל םילגלגה רמוחכ סמקה עבט לא לעבטמ דספנה

 ךדעהל הל ספא היהיש דעעלמ^סהעגידמ לא ןויסחהעגרדממעללכשלמהעלמלש לבקל הנכה תב שיש רחא סעעד
 רחא עבט לא ועבטמ רמוחה תנעשישמעעדה לא בלרקל ןלכנ רקליל לכשומה לאעלאכ יבד הזל לדבנה לכשב המנעב
 ת יכ סירמלאש לזיעעד לע קללח הז יכ דלעל׳ םיעמתעייחע רזיא דעעליאשתה רקע היהי אלש׳לילל הז יפל לכרטני אל)
 םיכלמה יכלמ ךלמ םע םש לבשי ועכאלמה ךלמה םע יבב׳ליאש למכ ישלניאה ףסכ ןאנמת םרט׳לאנמנ ןהעלספנה

 למכ ןושאר סליב לאיבנ לבא ינאלמה חכ ןכ סא וניאל־ סלועתגיא איבל ךלמנ סהבש׳יקידב לש היגיושפנ ובשי הב׳קה
 'לסארה רלאה םע לאיבנעלשפנהש הבלשעב לז ןבתיתעכ ןכל׳ ןושארה םדא לש לחלי הזעפחימ סיקלא חליל לרמאש

 נ רבד היה והילא ןינע יכ יאלבמ אלהל והילאמ סתייבדל היאר לאיבי םת יכ דועל ׳ ינאלויה חכ ןכ סא לניאו לזיעעדל
 לבוקמה יפל העימ םעט םעט אל והילא יכ דועל׳ אוהה לודגה סנל הכז אל השמ יפאש לעג־ידמב יסנאת ללכ ןיאל ייסנ
 רסאכעליחל בושיל ץילמיש ־יחא אלא לז הגידמל םדא הכזי אל הזת עעדה יפלו׳ סיעמה ליידיע סנל ךיבלה אלל וניינעמ

 זב ויהש סיקידבה לכל לגלגהעעל׳לקב ןמדזיש רשפא ךיא יכ ללכענבומ הניא סיעמל לימאש איהה היתעהל׳ הלחעב
 ע םהירבדכ היהי סא ףאל• דחאכ סלכלעחא העשב ןלסאיה לזמב םהמ דחא לכ לזמ היהיש דנמ סיפלחעמ םינמזב

 םירמלא . ^עעדה הז ילעכש וללה סייבדה יבד ףלס ׳ סיעמה עייזע אל השדח הייני היהע



 'ד רמאמ

 ילע ןידל ןנ^ב םאל הגזילא לכקנש ילאר םיאיבנה ןמ םה הלבק םאל ללכסמסמ דאמ םיקלחי סןידבס םליקל םייתלא
 העיה אלס םישנענ ליה םדא אטחב םיקידנזהש םיימלאה •■!!■ועעדל הטלנ הזס םע קפס ילב הבלסע שי םהילע
 מ סיקידנהלעלבאה לגישה זאל ןלעה לע יפכל םעעד יפל חישמה אבש דע היסח הגידמ אלא םעלמלשמענשמ םשפכ

 :םהמ םשה לנליגי םעדל םירקע םלתש סיפכעל םיפיעס לאיבלה הזה שרשה ןמל ׳ םהל הילארהעלמלשהעג׳ידמ

 יגי אלש רכשהעגרדמ אלה אבה סללעהש מלל םהיפסכעריט ינשהעעדה הז ילעב לגב לילעש דלסדי קר^
 סללעל קלח םהל ןיאש ללאל קלח דפ גסמב לאבמש המ אלה םיעמתעייחע רחא אלא הילא םדא עיגי

 עייחעב קלח לל היהי אל׳כיפל םיעמהעייחעברפכ אלה אנע מגב הילע מאל הרלליה ןמ םיעמהעייחע ןיא לילאה חבה
 דחא אלא היהי אל אבה םללעל קלח םהל שי לארשי לכלזיא לילעש רכשה דקע אלהש אבה סללעתש ןאכמ לנדל סיעמה
 זלמ־רי הזת םלקמב םיעמה עייחע יכ מללל קללחל ןידה לעבל סיס היאר הכיא לזל ׳ םיעמה עייחעל םיכלזלל יעמה עייחע
 'ייעלכהל םיקלדבה לע קללחל םיעתה עייחע הזעא לאדקילעלמה דחא דימ אבהעלמשנת םללעב העייזיזיל שפנה רכסל
 רזעלא ד מא׳מגב םשרכזלהש ןלסלהטספמ הז הארי ןכל׳ ^גנהעלמבעלמע שפנהש ירמלאל שפנהעלדאשהב םירפמה
 הרלעה ןמ סיעמהעייחע ןיא מלא ליהש סיפיילזמ ןהירפסש סהל יתיארה מללכ םייעלכ ייפס יעפ״ז הזה רבדב יסלי דב
 עערכה מלא י־יה הרלעה ןמ סיעמהעייחע ןיאש מלא םעאס םללכ םכדיב םעילעה אלל םכערלע סקפייז םהל יערמא
 להייללדע היל ליילל אפפ ברל ייבא ל״א ׳ אבה סללעל הב הנלע הזה םללעבעדכעעדכה * הב הכלע,איהה שפכהערכע
 ־יחא לאיכת שפנל שיש הדלעה ןמ םהלעלארהל העיה לעגללכ יכ הזמ האריש םדא ינב ןלשלכ הדלע הרבדערכע ערכהמ
 טמ אלההבדפלכתס סיעמהעייחעב המלאבעלבלקמה הנלמאה ךפה אלהשיפלןלככ הזןיאלבאהזעללזאלעלמה

 ןלסאדה מאתה ןמ גכ דפבעכס למכ השמערלעלעב לכ סנימאהל ילארסעלנלמאה ןמ^איהל יסהעללכיב ןליסח ליטמ
 עלמה דחא ללכב שפנל אבה רכשל ילנכ אלה אבה סללעל קלח םהל שי לארשי לכ ענסמב רכזנש תמ יכ מלא ינא ןכ לע)
 לא ידיסח מאש המ הז לע הדעל ׳עלמה רחא דימ לל האבה תגלדמה ןה םיעמהעייחע דחא םדאל לל האבה הגרדמה ןה
 לרמאי ךיא םיעמהעייחע •יתא האכה הגרדמ אלא אבה סללעה היה אל םאל׳ אבה םללעלקלח םהל שי םללעתעלמלא
 םימשגערלבג מאס למכ דבלב םירלמג םיקידנל אלאענסלמ הכיא איהה תגרדמה ייה הל ןיכלז סללעתעלמלא ידיסחש
 לל תאבה המדמה לע ליאנ הזה םלקמב אבה סללעהש אלא דבלב םירלמג סיקידנל םיעמהעייתע םיעסרלל סיקידכל
 דימ םדאל לל האבה הגרדמהל * םייימחה םילגרהה ןמ שפנה ךכדזעס שדח רשע סיכש רלבע רחאלעלמה יתא םדאל
 סב דימ הב ןיסנכנל הילא ןיכלז תמלאה ללכש מא הילעש עג לזד ןלסלבעארקנה איה שדח רשע םינש ךלעעלמה דחא
 ינממ לאש עשלהיל לל מא עגל יבר הסמ רטפנש העשב לאלמ ס מא תדלהי בר מא הילמעעכסמב מא ןעעימ קעשב
 אבד רבב מא ןכל ׳ עג העיה לעריטפ דחא דימ הסמ הילא הכזש הגרדמה לא רכשהש האריס ׳ לכל ךל סישעלקפס לכ
 תגידמתל עגל הז ינמידקה הלק העשל מא דילאב עחילפ הדינ שיא סיקילי לש לעטמ האיל יזעלי ןב יסלי סגמנעב
 סמב מא ׳ דלבכל קלמלשעגרדמ איתל אבה םללעהעלגרדממ תמדמל הלעי שדח בי יחאלל שדח בי ךלע הדסח איה לזה
 ךיקלא העא םייחה ילינב הרליכינלדא שפנתעיתלנס דלבכה אסכעחעעלזלנג סיקידבלש ןהיעלספנלאלשהדפעבס
 שרדמבל ׳ סלרתב למעעלנלענ םהש סיקידנתעלספנללא םלסלדיעלנבמ תבהא ^לנר לכלע םיריסה דיס סרדמב ןכנ
 תז יאכ ׳ דלבכב םידיסח לזלעי לרתא סיעמהעייתע םדלקל העימעעסב דימ העלא ןיגיסמ הגרדמה לזס לסדיפ םילע

 גס םייחה יליכב סעלא םסש הב קהל ןיסלקמ ןתנ סללעה ןח ןייטפנש תעשב סיקידבל הסלע תב קהש דלבכב דלבכ
 רב יזנגל סללס יזגנל םייח יזננ טפשמל קדכ לבס עלברע תגיגח סמב חא ןכל׳ םייחה רמנב הדליכ ינלדא שפנ העיה)
 םר םייקל יח לא ךלמל דלבכה אסכלעישה יכאלמל שדקה עליחל םיפרשל סינפלא םסנ'לגל סיקידנלס ןהיעלמשנל תכרב
 מב איה סיעתתעייחע סדלקל ^יגהח ליטפנש יחא םיקידנלס ןהיעלשפנענרדמס׳יפב ליאיבסירה םהילע ןכלש אשנ)
 ארקע איהה תגידמהל *• הזלע תילי הלאה סילחלעה ןיב םיכלהמ ךל יעענל חנאס׳לעכה טשפלערשה יכאלמעגרדחב
 : אבה םלנעל קלח םהל שי לארשי לכ׳חא הילעלעלמה רחא םדאל האב איהש יפל אבה סללעה קלח קיפענשמ שארב
 ל ׳ טיעמהעייחע רקא םדאל האב איתל סעס אבה סללעה ןכ סג איקעערחא הגידח אבה סללעה ןלסלב שי סללא)
 י אל׳יפל סיעחהעייחעב יפכ אלה אנע ׳ אבה טלנעל קלח םהל ןיאש ללאלערמלאה הנשמה לע׳חגב׳חאש אלה,תילעל
 ל תמלאב לבלקחה סיקחה עייחע יחא תאב רכש עגידמ איה אבה סללעהש םשמ תאריש סיעחה עייתעב קלח לל היהי
 סיבעכנ ןיילמג םיקידנ לכל ןדה סלילעלעכג חאש הממ הז הארי ןכ םג ןכל ׳ סיעמהעייחעב הייחמ הב״קתש ןעלאל
 חע,ייחא אלהש למגה ןידה םמ יחא םדאל תאב הגידח אבה סללעהעמה הילי הזש אבה םללעת ייחל יעלאלסימתחגל

 ' אבה סללעל תלחע םייח היעמש ן׳יא םייחה ץיא׳מאש החמ הז תא־יי ןכ סג ןכל ׳ תחנאב לבלקחה יפל טיעמה גיייחע
 אבה סללעל ןיאבל ןייח ךאיה ןרהא)הסח ןמכ ץראל הנלחבס סיקדנ ןכ סא



 ד רמאמ

 זייחזיב׳ייחל ןיכייצ ן־יהא)השמש ייה לכ)עקרקה3יח]יגזילליחמ טהל תשלע הביקה ט^ימהגיייתגרעעשבש דמלמ 6בה
 גידתכ הניא הליע דע זעייטפעעשת לב זינימנ ןיהא^^ס עגעגידת יכ הילי ־זל ׳ אבה סללעל לכזיש ידכ םילימה
 'לגידמה לכ לע הנלילעל עגמ ד;די הללדג הגילמ איה אבה סללעה ייח ןגילאלכא׳ סי^ימהגקייח^ רחא אבה סללעה ייח
 לעל * דבלב םיילמג 'יקדבל סיגקמה^ייחק מאט למכ׳ןןימהעייחגיב קליחל לכחס יילמגה סיקידבה אלא הילא לכזי אלס
 3ילמה רחא3ילשפנה רכש קלגידממ הגידמ לכ לע ללכב מאנ ללחיל עלללכב מאכ סס אבה סללעה יכ ימלל לנקקחה ןכ
 תגזילאל סי5ימה3יי*ח;י יחא האב הגידמ איהש למגה קידבה ספנלגסלגרסרשפאש הלליג יגיליה הגידמה לע דלחיב מאיל
 ה גילמשנה סללעב יכ מללכ אבה סללעל קלח סהל סילארסילכלרמאי ןכ לעל ׳אבה סללעהקיח איקע דלחיב הגידמ
 מל קלח טהל שי סללעהגילמלא ידיסח ןכל'לישעמ יפל המ הגידמ לב לאיסימ דחאל דחא לכגישיגללמה יחא סדאל אבה
 סיקידבה אלא סדא לכ הילא הכח אל אבה סללעה ייח איהש הנליחאה הללדגה הגידמה לבא אבה סליעב המ הגידמל
 פמ היה אל תלכ הרל3יה5יא טייקל ללכי אלש המשעי לינפל עלדיל יללגש סיקדב ןעלא יכ סי^ימהעייחע דקאלל סירלמגה
 סייקל ללכי אלש ןרהאל השמכ גלרחא הבס ינפמ לא קחמ רסא טיקיעמל עללגה ללע ינפמ לא אלא סעריחב עלר ינפמ
 הל זראכ_5ילילל1>ה5ילנתה לכ למייקי זאל הייחעל לכזי ללאל ץיאל לסנכנ אלש יפל ץראב קלילל^ה;ילבמ לר הלכ הילגיהעא
 ס עיאבמל אבה סללעה ייח איהש הנליחאה הללדגה הגידמללכזי ךכ ךל;ימל סינלשאדה טייחב םייקל ללכיאלס^ילבמהל
 ק יאמ ןניעדי אלל ה עה׳יימאד אה יאמ שרדל היכרב רכשי אנקה ןב הינלחנ ר סרדמב אבמנס המת הלא ייבדל ךמס
 רלא ארבנל רלא אלרבל הבשחמב הלע םלועה איבנש סדלקס תלמ ילזיאד מלע יאמל׳ י1יאד מלע נימגלקת העה ירמאק
 על לסנג יאסהל למלקמב טהל טסל ילליעיבש חקל תלבסלגלללכי ןיאש תב קה הפב וב טללסל תללכי תייב לכ ןיאש לגדנ
 מ אב רככש אבה סללעה^רלכד לנייהל זליחאה סללעל הז טהל ן/יא לתממשילגזייעיבשת הזב לכזי סא מאל אבל די^יעל
 ןבתדה לילע׳^יכל ׳ סרדמה לכ ע ךב יסוחל זילעפ ךיאריל^נפב יסא ךבלט בי תמ ד ההעיסארב ימיגישש סרוקמ
 אלהש דמלל י;יאד תלע לזח לעלא ןירלקש ללש לגיק ןלשל רכזל אב יבכש אבה סללעה סלייפ לנוסל הז ללמגה דעסב לז
 הנלרחאה הגשהה אלהש מלל הזה 'ללעה סדלק איבנל הבשחמב הלעש רלאה אלהל רלא אלה ה עה הזש ראבל אבל שמשממ
 טדא לכל תולכ דימגי ^בל סמסממ אלה אבה׳ללעהס לנבליכש לתכ ילפמ הזל טש לנלסל ןאכ דע תב הלע^תוגיסת דאש
 ׳ אבה טללע כגגלאיקנ הב תלע^ימ טדאס הנמחא הגידמ שי סגל ׳ יזיאד תלע איקנ לילעל הייח^יה םדוקל ל5ילמ ירחא
 גזיי־זיק סדלק סא^ייתה ייחא אבה סללעהל הזה סללעה טהל יכסה ללבקל סה הזת הז םיקולח םינמז ד ס האינ ןכ לעל

 ב ליכש לבקל הכזיש ימ סיל יחאל /ןלח^מ דחא לכ רכסל סיעמהעייתעל חיסמהעלמיל סילרמתביייח^י רקא טאל םילימה
 'ישעמה טועימ יכס טהל ןימלסמש טיעסרה טהל דבלב הזה סללעב יכס לבקל הכזיס ימ שיל ׳ ירלמגה טיקידנכ ןלכב
 סללעה ייחל לכזיל הזה סללעב יכס ללבקל לכזי אלש סיקידב שיל אבה טללעב םשינעהל ידכ הזה סללעב םדיבש יבלט
 רכזנש המל־ כג חישמה 5ילמיל לכזיס סיל׳^מהגיייחגיל סג לכחש סיל ׳ טיעמה עייזיתל אלל דבלבעלמה יחא דימ אבה

 ךל ךלרע ןיא תאס לנבעכש ךרדה לע יכס ינימ ד םתס הארי רכסה לובקל סיפלחעמעונלסל דעבוללש יבליעלפעב
 ךל ךורע ןיא מאל יכשה ינימ דל םיקולחה ינמז דהלעעלנלשל דה ללא דימ לסריעל׳ ךל תמלד ימל ךעלב ספא ךעללז ןיאל
 רקבמ לשריפ בח אל ׳ רכשה לובקל יללמה םינמז בה^ולאל ׳ אבה סללעה ייחל לנכלת ךעללז ןיא הזה טללעב לניקלא ה
 דחא אבה סללעבש רכשה ראבמ ךכ ־יחאל חיסמהעלתיל לנלאלג ךעלב ספא תאל הנלסאר ריכזהש הזה סליעבס רכשה
 םדיק דחאל דחא לכל עומה רחא דימ אב אלהש יפל אבה סללעה הזה סללעה רחא ריכזהל טיעמת עייחעב אלהסעלמה
 טללעה דחא עג ריכזהל לל היה לז ןבתרה ירבדכ סאש לז סבמ^העעדל ךעלי׳יכסמ הזל ׳ טיעמהעייחעל חיסמה עלמי
 אלס רחא לבא ׳ לייבד יפל טידמבס הנליחאה איהס אבה סללעה ייח אלל הזה םללעה רקא האבה הגרדמה איהס הזה
 גה איהש אבה טללעה ייח ייכזהלעלמה דחא סדאלעלאבהעלגידתת לכלללכאבה סללע ןוסלס הארי ללכ עג ריכזה

 : ןלכבסערחבנה
 אלהה ילנסה היהי טא ^א לעלא רעכמ לל לגדמה דבדה ןמ לעלא הנסמה םדאה לע תלהה ילנס לכ בל קר^
 ה ןמ אבלי אלה למא סזי־ימ לעאבב רענה יכ ׳ אלהה בלטה רעסל קפסי אלסכ ועבלטלו לילא יעב ט
 ה עינרלל טיסוחב סיסחלתתגיסהלל רלאהעאעלאדל ןלסאיה ןמבלסח יעליל דבכנ יעליעלאיבמלו לעלפה לא חכה
 הכבי בלחה ןלזמ לנמת לקספיל לדגישכ ןכל׳ אלהה בלטב דעסל חכ יב ןיאש יפל הכלב אלה ןכ יפע׳ו׳יל לכסבעללכסימה
 הממ הנעשמ אלהש יפל יעטבדיגזמל סיליעלמל סיעלאנ ר^יליו סיקח ר^יליל טיבלט רעליעוילזמעלבקל קעעיס יפע ^
 טעמ לב לג^לילגידליש דע ־דאב עטביל לילע השקידלאל סלאעפ אביו בר ןמז ךשקבעבסל דימעהש םדאה ןכללגרלהש
 לכסל רספא יאש קיספמ יעלב יהלזלל הלועמ רקלד דבכנ דעליעלאיבמל םדאה הנעסי סא -?ןא עומה סליב ןכל טעמ

 עלקש לעליהבלדעיסלסדאה



 "ד רמאמ

 *יאס ירמגןיה משחיש גמכ רדעהה לא3י5אי^ קנלענ ?גלניהל אל אלפנ יעגז עןמב יעטנני אןה הנק ימגחב עגןלמ
 תמכ טעת טעת לגימגגירמס דע םדאת לע תשקנ לגיןמה ן־מ קגלענהס יפל לבא ׳ י^מה^ילנזב יסמאה לכסלענאיבמ
 ידכדה ןמ קקעהל הילע הסקיס יפל מ)לכ3ידר)יל הללע התשנ שדח בי לכ׳יקידנה׳לשפנ לע לזרא הז לבעבל לנילק אלש
 ינחלרה עפשה לבקל לשניהב אלל ^ןנב לכ^זיסהל ךיטבע אל )!ןגנה ןמ הדרפנש יחאש יפע 'אל סהב הלגילהש סייפמה

 לגהגרדדט דלסישכל סצש קלבד קבדהלת העלא סיענלמל ילייטמ ליגללחכל ^גנה היהל׳ייחב ה^יליהב ללבקל/ינכלמ תעיהש
 מה דחא הילע השקילעלמב יעטבןי סללאל ׳ דימ;קמ5ילקכדה היתיל ענלתה יסליל ךסמתקללסי תלמבגקליתשגה3ילחכהל
 לא תכירב העליתב תגילח^יב טקב תלגילהש יפל סתמנקשתקשמ העיה ישא םיימשגה סייבלתל ^טה ןמ דיפתל^ילמה ׳
 ל דספנ יבד אלהש סמליקלח שפנה טישפ^ילישנרלמה סינלימתה סגילעבליאב לעיגישידכגקלימשנהגדחכהל3ילשגדהה ^

 םירבדה לכמ ןכל יקלחה אל לללכה דלבדהלגיליחק קד ןלעמשל ןבלאימ ייאשגזי אל יכ םייק רבד אלהש ס^ילללכ דיאש^יל
 רבדהמ םיימשגה גזילחכה לשיג־יהש תמנללעבמאב אלא שפנבגילללכה הז עיגי אלל ׳ סעלללכ ריאשגקל ס^יליקלח טישפע

 בלזמהל טיטקהל לנלממת לכעיבה לא׳ייעשה ןנקלא ךרד לסנכי םירעש תשמח לב שישעיבל התלד םדאה ייתל 'ייקלחק
 לחיניל םירדתה לאגזילנלזמהל םיניינקה לכ אלהה תיבה ןמ לקלקתי דחאל דחא תיככ סלכ לבבקתילתיכה לעבל ןיכירבה
 ירעשהלא לכיטביאללתגידמ יפכ דחא לכ סיניטקהלגימלמתה לכמ םירדחה לכ לאלמ/ינש יחאל • לל ילאיהידת לככ

 ימשנ היהיש ידכ תיבה לא בלט ךתלי סירעשהתמיתס לכא סטיינקהלתלבלטה ןכלתכ םייקל אלל דבדתיכק לא איבהל
 מה שלחה לא סלכ לסנכיש דחאל םתלעבמאבתלשגרהה לכ לגסלי ישא םישלח ת לל שי םלאה קל ׳ םירדחב אלהה בלטה
 ה ילארש המ םהה םירבדה ןמ המדמה חכהחקיל ילחרש תמ יפכ םירדתב סישגדלמה םירבדה לכ לקלקתי יתלשמה
 שפנב עיגיש דחאל סימבעה ןמ ירקמה לידביל סתליקלח טישפיל ס^זילמבעל סתלללכ םירבדה ןמ ילכשה חכה חקיל לל
 לכ 'ידדחה אלמה יחא םירעשה לאתייבה ךרטבי אלש למכתלשניההל םישלחה לא ךרטבת אל םירבדה ןמ תזתתלללכה
 תלשניההש יפל שפנה לא בלט יתליתלימיזגהתלחכהתביזע קתלנלממה ילמסל בנט יתלי סידעשהתמיתסש למכל בנט

 ה סלקתה לא עיגיש רקא יכ ןללכתה סלקתה לא םדאהתא סיכיללתת תתתבהל הניפסה לא הללבתהתגידתכ סה שפנל
 מ לא עיגהל ללכי היה אל תלחתכש יפע׳אל ׳ דבכ אשתלל ללדג חילטל לילע ליהיל תמהבב לא הניפסב ךרלב לל ןיא אלהק
 שפנב לכשלמה לתלא םייקל ןת לכדטבי אל 'ללכשלמה ןהב גנשלהש יחאתלימשנהתלחנהל לשניהת ןכ התללז לבפח זלחמ
 לכש לעלפה לכשהש יפל " לב לללקבדה דימתהלמלתלמלשק לע לגילאגישהמ לענמיל לדייטי יכ ךפהב אלה יבדה לבאל

 לגילמה ןמ קיתעהל ילע השקי זכעל* מלחב כבתסמ תתליהבתמאה לע לקבדהגישת אל שפנהל ימלחמלדבנ יקנ טלשכ
 לאלמשדכל םיבלט סימילתלתיכש יפאל םיער ינע ימי לכ לזחא לל לגרלמה ןמ דיפהל יעטבי םדא לכ יכתלמב דעטבתד
 יגומגלנעת לא קתיעיש יפע א לב לג־ילתש תממ קתעהל ינעה לע תשקש מללכ םיעמ יללחתלחתתמ דנש לאלמש מאד

 לרליל הללע המשנ שדח בי לכ לזיא תזלל ׳ שלח בי הזב לג־ילתש דע סייפמה םירבלהתביזע שפנה לע תשקי ןכל ׳ ללדג
 א תלמהמ יעטבי אלתלמה יחא עיגמה בלטב יעשמ לתליהכ ליכשמה ןכ לעל ׳תלימ הניאל תללע המשנ שדח בי דחאל
 ת דעטבה יכ טלפשיל דימתמ סעלנב תתליהמל התגסהמ שפנה סירירטמ מתלחכל )^מה יכ עדלי ןתליהל הילא ^לסכי לבא
 םללאל ׳ הדילב הילא עיגמה בלטה דעסל ללכי לניאש דלבעב למא םחרמ לתאבמ דללה דעטבהכ אנה תלמת לע םדאה
 סללעב שפנהתגדדמ רלעשש סיעדלי םהש יפל אלה הנהתלמהלע לרעטבילתללזל לניבי השמכ סיקידבל אבמנש קמ
 'ללדג רתמה הגידמל לכחש ידכ׳ייאב הזה סללעב יתליתלמלש׳לנקל ןיבלי ליהל הזה סללעבתילבע ןליתי יפכ אלה אבה

 חיבמהמ׳יקתענ םהש יבשלח סתליה לע לרעטביש אל אלקהגלנעתהל יכשהתגידמ לדמ׳ייעשמ סתליהל אבה סללעכ
 : הלילח םיאתפה לבשחיש למכ )!ןלגה תללזכ שפנלתלאינמ ןיאש יפל ידעתה לא

 תנשתלעדה יתס יפל אבה םללעב שנלעת לא יכשהתעגה ריילבי ךיא אלה התע יאבנש ילאיש המל קרפ
 ןימאי אלהש יתא הנה דחיב שפנלל )!ןיגל אלה אבה םללעב רכשה קעש מאיש ימ יכ מאנל׳ לנבתכש
 תנת תאילב ןלביתלסעלתלאינמ הל תתל שפנה לא ילכ )!ןמה היהיל )!ןיגב אלא התלאיבמל תנכסמ ןיאתישלניאת שפנהס
 שב לרכס הנתל'דחיב שפנה םע םשהתללבעב חיטש לחיטל ללמע דכש ^לגה לא םלשיש אלה םירשיה לאה יטפשממ
 'ילגלגה ימלחכ *לגה דמלח ססה ךכזישכ היהי הזש לימאיל סיתמהתייחת רחא שפנל )!ןמב םייק םלשה םדאה היהישב
 ת רכסה סאל ׳ שפנל )!ןמב םיליכשמ םייח םתש סיבכלכה םייקתהכ יתבנ סליק שפנה םע <!ןמה סייקתד סיבכלכה לא
 )^לגב םשה שדחישב ךרדה הז לע ןכ םג יחבנ שנלעה היהיש לכשלי יבכ תעדה הז ילעב לימאיס למכ ךידה הז לע אלה
 עפלתל םירדס אללתגמלב לפלא למכ התפיע ץיא סנהיג לע זמלי בליא מאש למכ סנתיג ישנע ללכסלל לבקל קזח דאעי
 למבע תגמכ היה םאל ׳ שנלעה לבקל חכ םיעשרב *יאשיש ידכ הזל'למבעתלמכ אללתלתה לבכ אלהש מאי׳ לפלא למכ

 םללאל שנלעכ ךכ יחא לשיגיי אלל ןילכ ליה



 "ד רמאמ

 חמ/>לדב.די שפנל שנלעהגיעגה רידצי ךיא ד)איצ ךידב לז סבמ^עעדכ ללכ <)יגל אלל שפנל אלה יכשה סא סללאל
 ^קקלגישמ היח3י למה יחא ךטה ןמ הדיפהב ספנה יכ׳ ךרדה הז לע אלה ליליבל רכשה *ימב סע ןבמ םנמא הח ימיתמ
 ןכ לעל ׳/)יגב העמהב הליגיהס המל ןכ סג הט;יל סשה דלבעל הב ישא הלכשהה דבמ העבטב אלהש המל מפסמל
 חב לגדיהב ללי האבמ ישאב לנלבי גילשעל לגקנללכל מגילבמעיישעב אילבה דלכעלל סימש סלשל לישעמ לכ ישא סראה

 עה םילדבנה סילכשב קבדמש דע ה^ילא בלזעע אללעלמה יתא שפנה ןמ דיפגל אל המבעב הנללכ תעלא הכה סי׳חב
 טעמכש דע הנלשאיהמ הללדג י^ימ הג־ידמב איה איהה הנללכהפ אלא התבעב הנמכ הגללא ןלימד לע סשה סידבלעה
 לכ ר;א סחיל ןידחאה לאגלחאהעלנמכה ללא י^יס סחי המלש הלידש להזל׳ דחא ןיממ סהש פע ת הילאביכיענ ימלב איה
 ס למכ יכ לד סויה ןלכג דע ילאל ךללה תגלג ילאכ סיקידב חילאל מא שלישה ילא לא יחשהמללע סדלק ריאמה הגלנ בכלכ

 דקבה לכ דיממ ריאהלמ זלח אלנ הלילה^א ־ייאמ אלהל יקבה סדלק הללע אלה ייקבה׳לסדה קחרמב אלהשכ הגלנ בכלכש
 ארלבהמדלבעב סמנילכל סיקידבת ךיד ןכ סליה ןלכנ דע ילאל ךללת להזל לנלכנלע סליה היהד שמשה רלא קזחמיש דע

 מלמה סלי דע םהינפל ריאהלמ ילסי אלל הלילה^א ייאמה הגלכ ילאכ ילאל ךשח סהטפל סישמ ןלכנ ךרד אלה סהייחב
 הינשש פע"א ללכ ןושארה ־ילאה סע ךרענ ימלכ אלהש מה ןלכנ ארקנה ילאה לא המלד ינחלרלתג ילאב םמלא חינמש

 שפנה ןכלל ׳ ילאה ןיממ םהינשש פע"א סליה ןלכנ לעלפה שמשה דלא סע ךרענ ימלב הגלנ ־ילאש למכ דחא ןיממ
 גנעממ סממתאלע סייהלאהסינינעהלרמוחהמ םילדבנה סייבדהמלכשמל המכח המיה סא/ןטה ןמ דרפלישכ
 עב שפנה ליכשמש הלכשהה יכ׳סמבעב סייהלאה םיניינעה םע הליכשה ישאמלעדה למיפסיש המלאיכ אלפנגלננזמ

 ל ׳מלאיבמה למע סיכסי אל סא םדאה מא האלמל עגימ סללחהגלכעמש למכל׳ סללחה ןינע למכ הנינע םייחב הדלעב
 לח לכלא הנהל בערה סללחי רשאכש למכ׳אלפנגלנעמ שפנהגכעממ3ילי3ימא ןמליייכ תמ סהמע מלאיבמה סיבסי סאל
 לילעל ךליע ןחלשל המשיל םינג ןיעמ לינפל אבמיל ץיקי רשאכל- ללדג יעב יעטבי לשפנ תקירל ץיקה ל המיש הנהל חמבה
 'ימשהל הליכאהגטעמל ךדע ןיאש דעלעפפמלשללכלא לממהבאלפנגלנעמגנעמי ןשדל עבשל לכאל םידגמ ינימ לכ
 הליכשהש המ ינחליה סצלעב לעפב הגישהב שפנהגכעממ ןכ׳ לעפב אלהתגלנעמת סע דבל ןלימדב תלתש םללחב
 פ לבשה מגשה סחישמיילינה הנבההו ןמלידה ךרד לע מאנש דע סללחהמגשה לא תמלדה הזה סללעב למלא הגישהל

 מגשלמה ןליבמכישמגסה בלמכה המדש המ הזלל הביקיה לא סללחה סחיכ אבה םללעב שפנהמגשה לא הזה סללעב
 עדנ *יליללכ סימללחכ לכייה■ ןליב מביש מא ה בלשב מאל סללחת לא הב קפסל ןיאשמיממא המלית םע סיחיבנה יפ לע
 ס המ לא םיאיבנה יפ לע לננשתש המל ךיע היה אל יכ׳ םימלוחכ םיאיבנה יפ לע אלהה ןינעה לנתגסהב לנייתש ייכנ)

 ׳ ןניפ קלחש אלמי זאל המלש החמש חמשנ לעפב יבדה הארנשכ הזלל׳ הביקיה לא סללחת סחיכ אלא לעפב האינש
 המליהב שפנה המיה םא ןכ למכל׳ תביקיה לא סללתה סחיכ לעפב תלההדבדהלאלכסהמגשת שחי יכ ה־יליש הממ הזל
 יכ המלארבמלמשנה םלועב אלפנגלננ^זיגנעממ לסחל הקדב /ןלדילל ל־מלנמ רלמשלל םשה דובעל המכלכ לכ םידיב
 לנדאבש למכ ישה ןלבימלשעל ענכה הל עמשתת דבמ לי דבלב ךרדת הז לע אלה םמלמלשל םמליקמלילגזהל םיכאלמה
 ל אבי /ןנח לינפל אל יכל דסחל הקדב בהלא דאמ אילנ םיה יכיכב ללדג ךלמ שיס לל דפלהש םדאכ הזל׳ ג מאממ ה פב
 יכל הלודג המיאב לנלבי םישועל םכלמ יחבש ילפסב סיגנעממל םלוע סייב םדמלע םלכ סימ־שמ ךכל ךכ לל שישל
 בל אלממנמאזה העומשה יפ לעל ׳ לשעי דשא םישעמה לכמ ןובשח ולממלל איהה ךלמה ינפל דומעל םיסנאה לכ
 5 אלהה ךלמה הסעי דשא םישעמהמעדללדמסנלאלהה ךלמתמללכעדלבעללרשלי יכידבמכלל עמיסהאלהה שיאה
 פל רובעלו ךלמה לא מכלל לנמז עיגה ישאכ סילייה ץקלל חכ יבמאמ לכב לנלבי מלשעל ח־יטו )ילא סטינה סייבדהל

 למלאיבל ׳ למנליגמיאפק "קימאל ךלמהמלכלמ דלתמא ימלאיכ אלפכגלכעחגנעמד ליגיו חמשי לטפ ליבקהלל וינפל
 הבהאמ דבלע אלהה שיאה יכ עדלי למליה יחא למאךיל ליגיו חמשי ךלמהו ׳ לל יפיסס ךרדה לע ןינפל סידמלע לימ־ישמ
 לכביקי ןכ לעל׳ ןכל סדלק ךלמהמא עדליל ייכמ היהש יממ ללדג ימלי לומגמל ילאי קפס ילב הזש דבלב עלמשה יפ לע

 ינימאמה הגרדמ איה לזל־ ב מאממ לט פב ונראיבש למכ־יהלאק ישליה דבמו דסחל הקדב בהלא למליה דבמ לילא ךלמה
 הימש אלל הליכא אל לב ןיא אבה םלועה לזרא םהילעש תלבקה יחא סיכש-מנה סיקידבה ןה הלבקהל העומשה יפ לע
 לע זלמרל םימכח לרמא אלל סיקידבלימא ןכ לעל׳ הניכשה ליזמ ןינהנל םהישארב סהימלרטעל סיבשלי סיקידב אלא
 ת ש׳מסה ןמ סיאבלי ה רלאה יבלביגמ הנהנ םדאש למכ יכ זלמרל הניכסה ליזמ קנהנל לימאל׳ ימכמלש למכ םינימאמה
 קלנוכהלמלבשחמה ךז היהי רשאכ׳ינחמה םלועב הנהי ןכמלאיה ךז היהי דשאכ לעפה לא חכה ןלר למל^יי סיאיבלמה
 םיאיבנה יפאל גלגעמ למלא יייבל םשג לעבב חכ ןיאל׳ הניכשה ליז איקכת לעפב לילא םיעיגמה ילכשה ילאה ט-קמ
 ם־קלא סזיאר אל קע אבה םליעל לבא חי&מהמלמיל אלא לאבנמכ אל סלכ םיאיבנה לכ לזיאש למכ לרייבל ולכי אל

 ¬י ׳שלחב לי ןיעב סמלברע ינלימד עשליש ישפא דקי שפנלו /ן\בל לדיי חישמהמלמיבס םיגלנעמהס יפל יכ הזב לגי ךמלנז

 אלהש אבה םלועה לבא



 *ד רמאמ

 עמעגי אלהש קר לניא לנממ סיאיבכת ט״פהש המלגילימשגהגקלזסה3דע:זליאכ לנמלידגשמ אל טלשפ יכחת יכל אלהש
 ך^יללז סיקלא הגיאי אל ןיע יאמ מאס לתכ ליבנעב יתלשמה ןייב לח ןןילא לככ הזלל׳ הז ;יללז אל דבלב ;קיכחמ תאנהל
 ןעליכאבגכע^ת אלה סיככננה לכלאהס למכ ט הז ילאיבל* ישאיב יליי^יששמ ליבכעב •יתלשמה ןיי תז ילל ןב נ?שלהי יא
 עבגישיש לל תאיס ימל ןהמ י^מ ליעלתלגנעתל ביע ד^ילי רבד סיבנעהמ אניש רעשל לכמ אל ליתימ ןיי האי אל סאל
 עדיל ־ייכי ןייה ןמ להלקשישכ לבא ןכ היהיש ןימאי אלל הזמ אלפי סיבנעתעליכאת אלפנ י^קליגלכפגזי ןפנהגידלבעב

 ןמ הזכ גלנע^יהגלפלמ יבד אבי ךיא תמגזייל יבנעה ןמ ליעלמ יגזיליל ברע ךקלד חבלשמ ךמלי םיבנעהמ אבליה ןייהש
 גזיל ריכח זאל ^גה ןת דיפסיש דעגשלמה ינחלרהגלנעגלהגישעעללבמהעיישעבס רעשל לכלע אל שפנה ןכל םיבנעה
 ^עגמה הכלכ^יה לא יאגיב סלנכ אלתשל סיכה^לבעב ןייהגשליש לליכ^מכמהעיישעבגשמ אלההגלנעעה ךיא עדעל
 ש לתכ יכ תלל ליבנעב רלרלשמה ןיי ארקכ הזלל׳ סרכהגידלבעב סיגשלמה םיבנעב סלנכאלהש ןייכ^יללבתה ;ייישעמ
 קנ ןכ לעל'אבה סללעהיג*?עגיל הזת םללעה יגלכעגי ןיב ןליתד ןיא ןכ זייהגלנעקל םיבנעהגלנעגי ןיב ןלימד ןיאש

 :הזה לפשה סללעב ה^יליהב הלעמלש ינחלייה רבדהגלנע^י יעשל לכ^ אל שפנהשגיתלהל הלעמלש עג איקנ
 3ילשעת לשפנ דיפעל םיימשגה ירבדהל^יללאעת יחא ^דמ לייחב םדאת היה ־ישאכ יכ אלה שפנל שעעהל רעבה קנענ
 ךהש םירבדה ן3ילאל <^5שכ^ ^יגה ןמ דיפעשכ איה הנה העבט ךפה אלהש /!ןלגה עבט יפכ הישעמ ליגרמל יסשה ןלבר
 שגיל ימלחת סילדבנהגילנלילעהעלדלבב קבדהל תט;י העבט דבמל׳סגישהל םילכ הל ןיא איהל ןהילא תטעל הליגיהש
 לשפנ ליגרה אלש ימ אלההגלנע^יהגישהל ספא יא יכ םשה תדלבעב לגרהל דלמללגיללתגיה הל ןיא איהל ןהילא קקלעשגד
 ׳ ןיתיכחל אקתכח בהי כש התכח לב סיס ימל אלא המכח ןעלנ אלה תב תקה ןיא לזראש לתכ הזל למבע ןיכהל ךכב

 גהנתהל לגרהה דבמ חאהל העבטדבמ דחאה הטמה דבל הלעתה דב דחאכ ןידדבק בל5יקקל;ישמ שפנה תיה^י ןכ לענ
 בס רעב לכמ ר^רלי ביאכמ רעב הל שי הזבל הלעתה דב גיסעס המב הנכה אלל הטמה דבגיסעס תמב םילכ הל קאנ
 ל ^לברתל םיניכס ^ילאכהמ י3יליל ארלנה חרקהל רלקה רעבת יגזילר שאעפתשמ ךתלי רלבח קל־יפ ינימ לכמל סללעבש
 יס דבת אלל שפנל אלא <!ןלגל אלהה רעבה ןיאל שאב הלכישכ דאמ םדאה רעסביס למכ יכ׳ םיביקעל םיסחנקכיסכמנ
 םיקבלדת ליקלחגיליהב לב ןכלסל ^לגב חכ אלה ינליחה חכה •ישאמ לבא ינחת רבדב טללש שאה קא ט שאה תב טללסיס
 יניממ הזעללז לא ביחה יע לא רלקה לא סאה יע סגקבקמ ם^יבק ^יגה יקלח דלריפ שפנה שטיגל רסאכל ס^בקב םקבק
 למליקש יחא לדספה לעגאמל לל ןכסמ ןהש ^לגה יקלח דרפתב רעטבת אלהש ינליחה תכה יעבב שיגרגזיל׳לבחה קליפה
 רחא שפנה ןכ לנממ הילבח קליפ לעגאדליל הל ןכשמ אלהש ינמחה חכה רעב לע שפנה זא עטבלי ליקלח קלבדב יללק
 בע לגרהה דבמ הטמה דבל תעבט דבמ הלעמה דב לנרתאס םייכפהה םידדבה בלעכסמנ העיליתב ^טהמ הדרפנש
 *ידליבה הכבההענןעכ דב לע ךכ תאנ םיקלח הל ןיאש פע אל׳עבקת ז^בק םידיפנ היקלח ללאכנלפלמ רעב רעטבגי
 אינע לאלסת דפ עבש עכסמב לז^יס הזל׳ דבלב ןהמעחא לא ךשתתלעללכי הב ןיאלגדיכפהעלקלשע ןעש הל סיס תלל
 לסל׳ךיקלאתעא׳ייחהדלרבב הרמב ינמא ספנתעיתלנסדלבכהאסכעחעעלזלננ 'יקידב לס קיעלספנ תלא ־דעילאר
 ךלעב הנעלק ךיכילא ספנעאל נס הזל הזמ העלא ןיעלקמל לפלסב ־־יחא ךאלמנ םללעה <^לסב דמלע דחא ךאלמ יעשי
 להש הת לא דית קבדנ טתה דב לא הקלסע םהל ןיאס׳יקידב לשל הל סיס מכפתתעלקלשעת יעס לע זלמיל הזל־ עלקה ^כ
 ןכ הלעמל לנימאס למכ לתמיש ספאסטלנעעה לכמ הלעמל אלהגלנעעהש למכל׳ לבכה אסכעחעעבסל אלהש עבטב
 דבמ׳לקתב הניאש פע"א שפנה יכ בה תאמתת לי קרפב יאבעה דבכל־ המתיש ספאס יעב לכמ למג רעלי אלה רעבה
 רל סלנינלטנא לל תא לז^ס לתזלילקמב ניאס פע א טה הליבגיס לתכ דעב לבקעס דכ דבה תליבגי דבכ םסנ הניאש
 ליסנל׳ רבקב לטלמ.ןבאכ ינירה ינתמ סריפש סלימ יכ האטח המשנ׳תלא !*ןלג׳ ןדה ןמ ןמבע רלטפל התסנל ^ט ןיללכי
 5ב ךלמל התלד יבדה תמל לשמ ךל ללסתא לל מא־ יילאבעחרלפ רלפבכ ינא ייה לנמת יעסריפס םליתש אטח ^ט תלא

 ׳ למע ןידל קיאה לאל לעמ םימסה לא איקי נש דחאכ םעלא ןדל ^יןלגב הקילזל התשנתעא איבמ אבקה ^א'לכל
 יכ רמלל סענללכס תזב יל הארנה "'לכל ^לגה הז יתע ןדל ץיאת לאל * המשנה לז לעת םיתשה לא
 לבקעס דכ ^ט לארקס אלהל םלקמב הליבגי ססה םלקמב עשפענ תניאס יבד תמסנהס יפ לע ^א

 הניאס יפע'א יכ ספנל סלקמ ליבגי <ןטתס למכ יכ׳מלל ^ט להלאיקל סנהיג איקנ אלהה׳לקתהל הישעת לע סנלעל דעב
 תשנלע לב לבקעס דכ שפכה ליבגי ^ט יקנס םנסיג׳לקת ןכ חרכהב ^לגבעלבגלת איה ^טל ץלח הניאס יחא םלקמב
 ׳ םלקמבעלבגלמ תעליהב אלא שפנל סנלע עיגיס דיילבי אלס יעבתל שנלעת לע אלא להליתא אלס הז סיתאת לכעסהנ
 סלקמ תט הז יללאל־ םלקמעלבנהעללזב ספנה להגיסעס דימבי יבכ הז יכ ינחליתגלכעעהל רכסה לע לתלרליא אל לבא
 עלבנה'כזנס לתכ יכ לבסחס ^טהעללזב ספכל יכס קאסל רכסה ללבקלעלפטה לככדחס ךתבס ל־יתאס ןעלאל עלעטה

 ךייבש אלא אלה דבלב שפנל ־־ססהל סנלעה יכ ןכ לניאב׳ יבסה ללבקל סלקמ עלבגה ךירב ןכ סנלעה א^ ןדל סלקת
 גי : לנדאיבס למכ רכסב] ןכ לניאל ׳ סנלעת ללבקל םלקמעלבנה



 "דרמ.י<מ

 ^ילח יפכ סישנ/ינ ^לחעי דבלב שפנל סא)דחיב שפכלל /!ןטל סא עיגמ אלתש לנימאש הלה שנלעה 'ר?ן קר6
 דימ;י קדנ היהיש יספא יאגילייבע תגק לדיב סילגינק סיבלט סיסעמ חיב סיס ימ יכ סהיגייגידמ
 ח בי יחאל שדח בי אלה הזח קיזה לז^ס המ יפלל׳גהנליהל לגיהה חכסל קיפסי ןמזה יכ לנימאש אלההגלפלמה יעכב
 הה סהמ חכגיסנש שדח בי רחאש שיל'סדיב ישא סיבלטת סיסעמה יפכ הת הגידמל לכזי אלהה סנלעה דיתליהש שדח
 ב ןיאש יחא סיידעכ ליאשיש הגידמ סלסל סהב לכזיש ידכ סיבלט סישעת םדיב ןיאל אלהה יענה יעגהנמתל לגיהה
 ןפלג שדח בי יחאל לזיאש אלה ןהילעל שפנה לע היל/יב יכזנהגייכה להזל ינחליה אלהה יכסת לבקל ללכ הנכה סהב
 טהל םהישעמ יפכ יחבנ סנלעב ןינלדנש סייחא סיעשי שיל׳סיקידכהנחלפכ^חגי ןגייזפמ חלילעפישנ ןגימשנלהלכ
 ׳ לניתאס למכ שנלעה לב דיתעהל שפנה לא סלקמ תלבגה ךייב ללאל ה״עב אביס למכ סייקעבל הילגיב ליפכס סגילא

 יל הללע לתתשנ לתיה שדח בי לכש ילמג קדכ היהש איבנה לאלתש לע׳ליא ייהש הללדג הגידחל'לכזי שדח בי רחאש שיל
 סיללע יתיאד סיקלא הימאש לתכ ^ שדח בי ךית היהש יפל לתילעהל בלאתלעכ הללכי התיה הז ילבעבש ליתאל׳תדילד
 'לחתב םהילע השקי םייוליגל סיקדכה׳יפאש היליש התמ הזל׳תירמ הניאל הללע התשנ שדח בי יחאל לבא׳ קראה ןמ
 ת דב ףיקת ןמז תללכ שדח בי דימתת אלההתלכזהל הת ןמז לככדזיס דע סהב ללגילהש סיייתחת סייבדהת קתעהל
 ב לתליהב לתתימל ךלמס יכ ינמחנ יב הביב אעיכמ אבבב תאש הזל׳ ןמזב ליקיש סיפללחק לכ םיללגכ סהסתלפלקת
 לקסעתמ תלמה יחא תלספנה ליהש הארמב לא סללחב עמש לא האי לשפתל הבלי היהש ךלמה דיקפ שיפת ינפמ חילב
 מ קפס אלה סאשל׳ לכל ןבל רעשלתתדלקגירתב סאבתיקילח ןתלא עמשש דע םהייחב םהב ללגילתש םיעגנה ינידב
 האב יקבד ינמחנ יב תבר אנל חכלנ ןאת ייתלא ליהש עתסל׳ דלהט תלא-אלה ךייב אשדקל׳אמט ייתא אעיקיד אתבתימ
 ז3דיהב לב ללנדלתס המב קסעתהלתלמה יחאתלקקלתסת ןה׳לספנהס םש יכזנש ןיינעת ןתלא לכמ האריש לכלתללהאב
 'ייחב זתליתב ןהבתלקסעתמ מהשתלאמטהלתמתטתל םיעגנה ינידבתלקסעגימ ןה סיקדכהתלספנ שאש המ םייחב
 ישמש יב לכ שלדקה׳יבי לע תאש דע שיתלמלקמב תזב לזיד לגילפה יבכנ׳ שדח ביב הלכתש לימא איהה הקלשתה לבאל
 ןתליהב ןתיישעב ללגילתסתליזמהתלשעל סיקדכתתלספנ לקקלתסי תימה יחא ףאסתלילהל שדקמל אתיבל יתא הלה

 שדח בי רלבעי אל לבא סידיסחהתכקל אכמנ ןינעה הזל׳ שדקלתבש יליל לכב לתיבל אב הית שלדקה שיש דע םייחב
 לזל ןכ אכמנ אל סלית דלע ןה דימת ייייי הללע אלהש להילא ןינעל־עדרלי תניאל תללע המשנ שדח בי רחאל ליאש למכ
 לדללת ןלניאב תאד סדאד ארפסב אנחכשא אזיל סס לימא לתקיי שיעב דהלזה יפסב׳לתכש למכ סיקידנה ןמ לתללזל

 אפיגל אדעלכב לאתסיל היפט לילתסיל קלסי אלההבל הימש להילאל אפלגב שבלתיליעיאכ תלעלתלחד אהי אחמל׳מלעד
 אתכיל יזחתי אפלג אלההבל היעסב ראקשאד אפט אלההב סבלתיתיחי דכל יכאלמ לג דהיתל היל ןמדזי איחלא אילתנד
 יתבלתיחנל הילד אחמ יתשל קילסד שנ יב הלה אל׳ דיד םימס הלע ימד אזי להיא יאדל אליעל ץחתי איחלא אפטבל
 א אלל הלבןיה ימכח ייבדב רכזנש שלבלתה דלס להזל׳ םס לכע אתתלגייחנל אליעל קלסד להיא אתד להילאמ יב אתתל

 :הזתיתמשיפללכלא
 'אה 'ליאמה ןמ ג כ פב לניאיבס למכ הלילאה גלבק יפל תביילחמל הילאי 'יתמה תייזימכ תנלמאה קר^
 לתיא ןימאהל דאי לכשה לנא יירנמ לתיאינת'הזה רבדה תליה יחא ךכ יזט סקהה ןיאש פעי׳אל

 יפמש ומכ׳יתנוסה ןב עשילאלתיפינה ןב היחה להילא ידהש ץסנה תלע די^תש יחא סכל־בכ פב םסל ׳לנדאיבס למכ
 ךלשמת סטיננמה ןבא׳לאינמס למכ סקהה להיזגי אל םא ףא לתלא ןימאהל ילאר ןליסנה לילע דיעתש רבד לכל־׳יקלספב
 םיתמה תא היחי הב קהס ןימאהל ילאר בא׳ ןליסנה לילע דיעהל ליאלה סקתה לתיזגי אלש פע א ילמג תמא אלה לזיכה

 תשדח הייגי אלל היחת היהיש ןינעה הזתנבה ךידל׳ לכשה לנא דיילנמ גתלאינמ הזה יבדה יכ ןדחע^ ליזחס יחא ףא
 תכה לכממ רסלה לא עפשה לנמת קלתסנש יפעאתחא םעפ ןמלע חכ לא עפש הז יא לבקש בדתס קפס קאס יפל אלה
 ללבקל תחא םעפ לקללנש םינעה יכ תנלסאיב תיתש תממ׳ינש םעפ לתלא לבקיש לא ןכלמ יתלי אלתה רבדה הנה אלהה
 תלד לבקש ית למכל הנלשאיב מה דשאתתינש םעפ סאהתילנ לבקל םינכלת יתלי םה הנה לבכנש יפע׳א סאה תילב

 ה ט הזל ׳ הנלפאיב היהש הממתיגס םעפ להלבקיס לא קפס ילב ןכלמ יתמ אלה יכ לנממ קלתסנלתחא םעפ האלבנ
 םסלר הז יא אלהה לבקמב יאשנ יבכ אלהה חכה לא עפשה לנתמ קלתסנש פ עא ןלילע חכ לא עפש הז יא לפקס יבדה
 ןה קתמלס ןקשכ ף^ םכשדקמ תא יתלמיסהל לז^ס אלה הז ילבעבל ׳תנלשאי לבקש אלהה עפשב תיהש הלעמה ןמ
 ל לילא שימשת לא לל ןכשמ ליהש יקלאה רבדה ןמ ןהב יאשנש םשמה ־דבעב הזל ןדנגנ הסלדק ישימשת תאל׳ןלישלדקב
 ד הז יא לב יאשנ ינכס תלתה תעב ינממ אנתש יפ'עאש ןלילע חכ איהש שפנל ןכשת היהש ףלגהס׳תאנ ךרדה הז לעל
 עשילאתלמנעב חכ היהש עשילא רבקב רבקנש תמה אלהת שיאה יבדל היאד תנלסאר לבקש אלהה יקלאה חכה ןמ שלד
 דיעהש למכתמש הנס לילע רבע דבכ יכ לכל לכמ ףטה ןמ הקלתסה יבכ עשילא שפנש קפס ןיאל לב לעג-יסכ לתליחהל

 ןמ תלמנעב ראשנש םסלר דנמ הזל לילגר לע דמעל םק עסילאתלמנעב אמה תמה שיאה עגנשכ כפע יאל תכה



 ׳דירמא□

 דאשנפ סשליה ר2ץ> סיקידנה ייבק לע היעגיעכ יחטנחסמ לכאס אלה הז 3י^סבל ׳ לילא ןכשמ ליהש יתלאה דכדה ןמ
 היהש לתכ יהלאה עפשה סדי לע אבמהל ס^יללזת םינכלת ךזילי סהל לל ןכשת ליהש יקלאה תליה ןת סהה 5דמי?עכ
 <ןרטגת היה לילע ללחל ייאלבנה עפשה ליחגקהש^יעב השת דיב אנתכס דבת שבי ץע לתליה סעש השת הטתב ןינעה
 רענה ינפ לע י^ינעשת תמשל ךחגל עשילא׳תאל''לגל ךדיב חקע הזה הטתה^אל השמל סשה תאגזיינראהגליישעב דיתגל
 מ ־יהי לל ןכשמ היהש יהלאה חליה ןת לב *יאשנש סשלדה דעמ קידעה ףלג ט סןןיתה עיייחגיב ןינעה אלה ךידה הז לעל
 פ אל הלהד יאת ילה הלה אלד יאת לזיליאכ'הנלפאיב היהש המת רעליעיינש אלהה יהלאה תליה לבקיש לא קפס ילב ןכלמ
 ראשנ דבכש יפלגלינש סעפ לנלבקיש ילאדש שכ דחא סעפ ללבקל ןלילע חכ לבקל ראי הט אלש בדה יכ תללכ ןכש לכ
 ללאכ עפש לא חכ הז יא לבקל הנכה לב שיש לבקתהל הנלסאדבת לקנב י^ימגזייזיא סעפ לבקל הנכהל ססלר הזיא לב
 דנב ראשנ דשאכ הטמל דדיל לכידת׳יאש שאהש הארנש למכ להה חכה לא עפשה לילע עיפשהל ן5ילנה חירכהל חכ לב שי
 דשא שאהגיא הללעה ןשעה חירכי קללד דחא דנעחק הבכש אלהה רנה סשלי סא להש לכ ןשע הלעמ סא חכ הבכש רחא
 דנל סדאהעתשנ׳למכה התדש אלה הזלל׳הנלפארבכ קלדהל בלשיל הבכש רנה לא ןשעה ןי^לה דירלהלקללדה ינב
 'ינש קלדהל בלסע הלי;לפה ןמ קל^יסנש דחא <גןאש קללדה דנה רלאכ איה סדאהגימשנ יכ׳ללכ סדאגדתשנ ה דנ ליימאב
 >^לנה לא בישיש רשפא /^גנה ןמ קלגיסיש דחא שפנה דלא ןכ'שאה ןת הב ראשנש סשלרהגלבסב נלסארפמ הלקנב דעלי

 אה המכחה ■ילטעי ישאכ היהי הזל הריעיהגילח^יב לב הלחש המת לקנב יגזימ יכ הראשנש הנכהה גיבסבגיינס לב ללפל
 5ידלבג לא יבדה הזעלכרכ עבטמב הללדגה3יסנכ ישנא לסחי עבטה ך־ידת דאמ קלחד רבדה הזש יפל לבא)׳3ייקלאה

 'יאל לכסה לבא לגילאינת דיילעיס יבד לכ לע ללכד רלכנ ה3יא מללכ׳ העיא סיגלת היחמ ה סללעל דלבג העא לרתאל ססה
 הכרבב לייבזהל 'יעמה^אעליחהל איהש ךפהב סשהגיילכגל׳ייחהעאימהלאיהדלדסבערןכט׳דלרשב״לכגכ ךעילכג
 סיבר טימחיב סי5ימ תיחמ׳מאנללמה רחאל'דסחב סייח לכלכת'תלאל ייחב סגייליהב ליגקמדכ סע הביקה לש לדסח לז
 איה דל שבנידלבג יכ דלסב׳רלבגכ לקליהנזיייבג ןיא יכ זלתדל׳לכל׳ירלסא ר^ל סיללח אפלדל סילפלכ ךמלס כחא׳תאי
 יסהל אילחהלל עיעפל זילכהל איה דל סב גלילכג ןכל סילפלנ ךמלס יכ ךפהב איה ססהגידלבגל סעינכהלל׳יסנאה ליפשהל
 לבער^כג ןכל'סיייסא יגקמ אלה יכ ךפהב יסהל ןירלסאלל ןיסכנ סלנעל אלה לבעדלפג ןכל ׳ סיללח אפלר אלה יכ ךפהב
 'ייקמ אלה יכ ךפהב ישהל• לנחנלמא סייקיש לל תלל לילאעסגל לבל לא ברע הז אלה ימ יכ לגיעדת רקש לע חיטבהל איה

 ינישיל סג לבא ינ^ילחי רשא לע ךדבעל רבד דלכז דד5שתת תאס למכ לינפלמ סיסקבת סהס דבלב סייחל אלל לנזינלתא
 הריזית פסב'ל5יכס למכ ס^ליחתל סהל ועינלליא םייקת אלה תבע לע לינפלמ שקבל חכ סהב ןיאש סיגיתה סהש •יפע
 היתחקל הגיית ^א דחאב׳אלפרל הביחת המ* אפיא ינאל י^בחת דחאב הייחעל דחאב העית ללכי לזאל׳היחאלעיתא ינא
 ןריכזהל ׳5ילבאגיכרב יחא דימ הלעבק המלאבעללבלקמהגזילנלתאה ןתגקדחלימ ד;לליה הנלמאהגיאז על״ה לעל'דחאב

 ה סלסבל הדיריה ינסל׳דימעה ינשל היילעה ינש סיקלחגל יקלחנ סדאה ייחש יפל סיעתתעייח^ לע סיבר סיתחר ןלסל
 3יכרבב ;ילנלשל יגה ללא ליכזנ ןכ לעל סיתחרבל דסחבל ןחב ל^יייח םייחב דימעמל סדאהביא ןז הבקה לללה סינליזה
 הה ןמ ד/יליל הבר איה ןלזמה ןת 5ייסענה הרלמגיהש הילעת ינשב יכ ללל^ינליז׳ג דגנכ לארשיל השמ םהל ןקעש ןזה
 הז יא ידב יסרסה עלחלל לכל לכמ התמ הניא הרלמגיהש יפל יכ אלא םדא דימעהל ללדג דסח ךידב ןיא הכקהה

 ללדג ר^ילי יזע ךיטבי הל בליק לא הרלמ^יה לא הלש אט הכ^יההס הדיתעה ינשבל'לאה ןח הזל קיפסי ןכ לעל יהלא ־ךע
 ל סיתחר םדאה ךירב ןלזתהת האבה הייימעיהמ דאת תבלרת הכעההס הדיריה ינסבל'םייחב לדיתעהל לאה דסח אלהל

 'תא הזלל יבד 'ימחר ךידב לבא םיתחי אלל דסח אלל ןח אל סדאהגיאיליחהל קיפסי אלעלמה יחאל לבא׳ייחב לדיתעהל
 היח5יהס'ארנ'י5יתה5יא לב'ליחהל הב קה׳ןליעס לט סיס תאס לזיל אבמנס הת יפל היחגיה ךרדל'יבר ימחיב יקמ הטמ
 דשא נכהה;יבסב אוהה רפעהל׳הריבהביקל רכזה עיז^יפט חככ׳להה לטה חכ היהי ץיאה לע לט הב קה דייליסכ היתע
 םלואל'סיבלזיכה טשפמ ןבומה יפל קעדה הז לע קללח^י הטהש ינימב לאקזחי גיאלבנל'יתלחה קקל הבקנה עיזכ לב
 הזה 'בדהס לנראב יבכ סללעה ךרדכ לקלמיל לדילליל לקסד ללכאי ליחיש ־טא סלקתה ןקנא סא הטיש ך־יד הז יא לע היהי
 דה לכב לשמגיסי לטיס ־טא םיקמה יכ׳מלא לארשי ימכחמ לקא רשא םיברל ל ז סבלירה יכ'םינליחאה יללדג לב לקלחנ
 ןמזה םיקמה ליחי היחקה רחאש׳מלא לז ןבלירתל האדהל'ןיפעל ובלשד לקלמי יחאל סללעהגהנמכ תשלחה םהיקלסגיה
 'הישגרלמב לסמקשי אל האלהל זא ןמל שפנל <ןןוגב לתייקקיל לתילאכ םפגנ ךכדח ךכ חאל םעבט יפכקלטל םהל רשפאש
 עס םיקמ לרמאש לז״רקבקקעד אלהש האדי ןכל׳ הקסל הליכא אלב דימק לתייקקי לבא לקלמי אלל לקשי אלל ללכאי אלל

 רב כ יכ לב הנומאה אבקס רשפא רבכ הז האריש פע'א ןכסגקעדההזל׳ןדפעלןירזט ןניאקלטהל הבקהדעיעס
 כ אלא היקשל הליכא ילב הליל םיעבראל סלי םיעברא סייקקנש הסמב ןלטנה לילע טעהל לכשה לבא לקלאיבת ריילבי

 אבמכל הז לכל בלסקהל׳ לתיילאת סקיארל דיתק סייקקי יכ ל־ימאי םהל לקע אבבקת יכ ^וגב דיתק סייקקנ אל השמש
 ב גי ינאיש התל םהל סיכתנ לטיסכל איידנכסלא יסגאל אענח ןב עסלהי ר בישהש לתכ איה לב



 'דרמאמ

 זייסי י^גימתנא עמד^ה )יעקש למכ סללעת לכל5ילללכ תידית הייחמה ס6 ^ הייחניה ןייכעב אלה זייעל דא־יס המל
 קי דעעגימדא טישימ סיביל לאינדל מאכס המ יכ הח קוח ומי סיבלנזיככ אגמנ אל הז יבד יכ ס;יבקל לא המלאה ללכל
 יטעמל אלל סכודל אל סנל המלאה לכל אלל סללעה ללכל היהק אל הייחמהס לע הדלי׳י^וליהעייחמל ומי אלה סא לביקי
 מאנ לניאש סירהיממ ןיאה ימעמ סיביל למכ יטעמ לע אלא דפע5ומדא יניסי בת לע מאנ וניא סיב יל ןושל יכ ס1 מ
 לזדא ןכל׳בידנ ינפ ללחי סיבי לליכ לשמ דע ^לא לא האמ לא׳ל לא ה לא ג סה סהמ סיטעת לע אלא ץראה יתע בלי לע
 עה ללכל היהע סעיתה^מס ימאנ סאלדבלב סיילמג סיקידבל סןזיתהעייחמ׳סיעשדלל סיקדבל סימשג^־רבג

 ד ימממ גלננ^ב ליאשי סיקידכהל סללעה לכ עא ןלדל דעלימ סמב ןדב תמעיל סלכ מחיש הלילאה ללכל לא סללעה
 ה 5ינק תמאש ךידה לע ןבלי לבאסיח^ה ןליז לע יכדמ כ״א בותיכה היהי אל דימגלמ יעכב סיץיב ליאשי סיעסי? ל
 סא)ינללישזיה^דמיב סא הלפשה זימל^3דמתךמה לע ומי אלה לניקי יפעגלמדא ינישית סיביל קלספ יכ סינטשפה
 יפעגזימדאב סינשיכ סהש הנממ סייאשנהת סיב־י וא הלפשה איהה המלאה ץיקגי אלהה ןליזבס יתאר׳חישמה^׳למיב
 3י לראיי ס^יעשיל^ןןןןןןןן^ הלעמב יאשע לבא סללעל איהה הלעתה ןמ המלאה ליע אל^דמ^ימ הלעתל ללעד
 דל היאר סינלרחאה;ינקלאיבהל'סללע ןלאידללגקלפיחל הלאל סללע ייחל הלא תא להחהימחמגילענכנלעללפשדית^י
 חליב ינאיכלדיה דילע זימיה לגלכה תאש לתכ האלבנה האיתב היהש לאקזחי היחהש סיעתת לכ לללה סישדפתה ייבדל
 ')יסל ינש יבכ ליזחל הלקת ספאב סיילבק סיממכמהסללבבעללגבלאישימותלאגזיללפסללשת איהתהשיפהלכל׳ונל 'ה
 ליחכה תא לבבעללגת סיצלנלה לכ׳יקל^ אלה 'ה יכ לעדד לייכר סהילייב זע הסיגיסנש 'יכלת שחה יתיב הללדנ הלעתב

 הנה יליא ^בלעלילניזגנ לנ)ימק3י הדבא לנכילתבע לשכי׳לילא הנה המה לאישי^ייב לכ הלאהמלמכעה הז לע דיעת
 ךלמלד ץיאכ סבשיןיהלתלנהת סעללע לע לשמ הז לכל׳אישי^מדא לא סכ^א יגקאבהל יתע ליתליכק^יא ח^לפ ינא
 ל סכב יחמ ליגזינל׳גנל סכיקליכקת סכגיא ןןילעהל סכןמתבקץיא יתגזיפב ה ינא יכ סעעדד בלזיכה תא סשה לייכה ךכ
 לילע וקלחנש פע'א היה לשת^יתאכ תלא הדלהי י קלח יפב תגה 5יכקסת אלה ןכו סכממדא לע סכקא עיחנהל סליייחל
 יפלל• איה א^יכלהגלמאב לכ ןל׳תייק אהד׳ניאק׳מלעב אמזוג אבא יבא יל חינהש ןיליפע ולאל׳תינב ינבת ינא׳מאל׳מגב

 סללעה ללכל סא^ילללכ היחמה היזיקש ישפא הדימה לע יכדמ לניא לביקי יפעממדא ינשית סיביו יכ לללה םייבד
 ןליאילרב אנליכל לד יפעת׳יקמ למכיפע ינכוס לנניל לניקה להליא יכ׳הילאזמי למכב אכתי אלש אלא המלאה ללכל לא
 ל המית ^א דחאב האלפיל ץחמ המ לזיאש אפיא ינאל ימכחמ היזיאל מיתא ינא יכ דבלב הלבקה דנ לע סיממהמיחמ
 מיתה מייתמס ימאנ סא סנליאל " ךכ )ילשעל ללכי לממה לע האינה אלא סימתת מייחמ לע החטבה לניא דחאב היחמל
 יקלאה ישמהו סשה יטפשת קחב י^י אלה הזשל סשהמדלבעב יעטננש ^לגה לא בלט יכש םילסהל דכ איה סןקתה
 עה לא סלנשישנלעהס יפל תנעט הניאש יפע למללזל אלל למנע הימתה לא שנלעו לתנע דבועה לא בוט יכס סלשל
 ה ןמזב תיחמ אל תיחמתס׳ליאנס בייחתי מתגילהת לא אלא ביזיה לא סנלעה סללשיס יואי קא ט ילכה לא אל יבלעה

 ןרהאל תסמכמללמס'ידיחיל אלא דבלב מכלמ דובעס אלא חיסתהמלתיל הזה סלועת קב ןי^תלאתמעד יפל חישמה
 הלילאה ללכל היהמל ןדה סמל היחמ יממה עייתמ יקע סללאל׳סלועב סשהמנומא ססיפל סכ דע זא לתוקיס סמללזל
 ס ־יליאנ סא יכ׳לבסלישת דאמ קלחי מעדה ־זס אלא סנלעל יכשל סיינאר סלכ יכ לבויל לא סללעה ללכל לא הכליל לא

 סהכ סמ לא סלית הנמסי אלל הךיסל הליכא ילב דיממתגלנעמכ היהמשל תענ יכס לל סלסל ידכ ^ונל היתמ היחמהש
 ה יפכ סלי לא סוית ריממ הנמשמ ישלנאה ףלגה ט היחמה ןמזל סלקי ףמ הז יא עדאל ןמי ימ סמה ונימלפוגמלנמסהכ

 עכעמישדכיענכממעיעלעלחמסיפכמלפלחממממימלפוג ןבלאי סעלתוקישדארלץוחת לילעמלד־דיהמלנלזמה
 ל אוהה גזמה סע אלהה יתלחב לשפנ ללחמש דכ סדלקה גזמה לא תלידמת גזתבל ימלחב ןבלאי סלקיס יליאנסל׳סלכ
 מ לא איכמה אוהש תמא ישא יקלאת ישמה כ"א לז האיה סשב הלעמל לכבמכס למכ תמח לא הליתה יתלחהגנעמיסל
 לנסייפ יבכלךבלאי דבעש הדובעה ףלח 'לעליס לא יכס סללשיס ילאי ןיא יכ ללתע יכש לל סלסל דכ סךקתה3יייית
 שנלעק ןינע לא הלש 'כסה קנע ןיאש לניאיבל שפנל לתכ כג ףיגל היהי סכועהל יכשה יכ בושחל איבהש 'תאמה יבעסב
 ז יובעבל יכשב ןכ ביילח אלש הת לב השנוע שפנה לבקמש ידכ שפנה ליגנת יבד לא ףוג אנתה בייחי שנועה עבט ט

 ממל היהמ אל היחמה יקעס האייס תת הזלו׳ףמל אלו שפנל אלה סדאה לא יקלאת לומגה יקעס לז סבלייה סיכהה הז
 יסא סיקיעתהל עכלתה היה ישאכ הלחמב הנק ישאמ לודג ־יממממילש אלזט שיאה הנקיש דכ סא אלא ףיגה לא יכס

 םנוע עידוהל דכ סאל׳ללכ לתנע דנתל למייחכ עח דנמ בוכעה אב אלל הזמלוז וא ינועה ואמולנה דנמ לתכ ץלחמ
 היחמה תיהליסו לזיאס ללטדבלב סיקדנלהיחמה היחמסבייזיקי הזיפלוממאהמכוליא סלועב סס־יפלו ססהמלוכי
 ץקו "קמית ץקל ךליוגל דמיגמל חלנ^ ץקל ךל המאו לאינדל׳ליא׳כס אנתנס תמת הילא ךתס׳למכב אנמנ חישמה ןמזכ
 'יקדנל חישתת ןמזב הטיש היחמה לע זלמיל דלתעמל כ (^ל־ץקה סדלקמלמיס׳לדלכ חונמל תאל לואגה חי ^ע תאי סמס

 סךקתהמייחמכ אלה היחיש לע החטבה כג דלמנליל היהי ישב לכ ץק אלהש הקימה לע ץק׳מאי סאל * סדלמג



 "ד רמאמ

 סע ןימיה ץקל ןינע ןיא יכ׳ימיה ץק לרעל דגממים חלגיש יתא יכ מאי ךיאעלמה ייחא אכה טללע לע יכדמ היה סאש
 אבמנ אל ןידה סליל היהעש^ילללכה היח^יהל׳ חישמה ןמזב סיקידנל הלהה היחעה לע זלמיי קפס ילב לבא'אבה סללע

 ע לע סש סמע יגיטפשכל טפשלהי קמע לא סעלא יעדילהל סימה לכעא יעבבקל לעכה מאס המ יכ׳ הילא זמי בלעכב
 ש ןלכנ ךתליה ךידה להזל דבלב הלבקה דג לע ןמאעל׳ השיפה ישק יפל ללכ היחעב יבדמ לגיא מל לאישי יעלחגל ימע
 שי היעשל הליכא ילב דימעמ יעגב לא דימעת סעלנבעלפמה לדמעי היחעה ןמזבש מלאהל׳ לללה סייבדב יעררבס
 סבלדל אלל סללעה לכל היהע אל היחעהשל סהימעמ לע סנלע לא דימעת יכס ללבקיש ידכ תיחעה ייחא דלע לעלמי אלשנ
 אלל סליקהל קללסה ןיב ץבקש ימכ אלה הנה סירלמגה סיקידגה סהל הנממ סיטעתל אלא הבליל אלל המלאה ללכל אלל
 ה עגלתא ססרפל לא אלא (!ןיגה לא רכש סלשל היחעה ןיאעגק עללז סישכאהעגקל היהע היחעהש תלאה יכ הזב שיגרי

 הילא עלכזל ללכי אל ישא הגידמי סעלנל הכזיש קידגה לא ךידעעל לא ןיעל האינה אלפנה סנה דגמ סללעב ססה
 :לעבטיפכלל רשפאש עלתלשהגישהלת סדאהעא סיענלמה סיקיעמהלעמרטהיעילעללגהללע ינפמ הנלשארב

 שפנלל ^ יגל סאל הדבל שפנל סא אבה סללעבל ינחלר לנממש סנלעהל רכסה ןינע יאבענס ־יחאל קר^
 יפכ יכ תאנל׳ סייחגנ לא סיינמז שנלעהל רכסה ליהיס ןעלנ ןידה סא לניינעת דלקחכש ילאר דחאכ
 לעפהס חאל׳סנלעה לא יכשה לביקי לריבעבס לעפה לא ךרענל סחיעת סנלעהל יכסה היהיש ילאד׳ יעמאה ישליהל ימשה
 הכהש ימ יכ דבענה לא דבלעה ךדע לא טיבנש יעלבת יינמזה לעלפה יפכ יינמז שנלעהל רכסה היהיש ילאר יינמז אלהה
 העש ילעישכ לייבחעא רעגש ית ןכל לדי עא לרבשי לא לכיעעא למסיש ייאר לדיעא יבש לא לכיע עא אמיסל לריבחעא

 היהיש ילאר טעמ לייבקנחא הגההש ימל'יעתאה יללשהל ישליה יפכ ךעלי אלל העש רלעשכ לעלא יעגל לשנע היהיש ילאר
 ל׳ דימעמ סעלנלל יחגנ רכשל השא דללי הכזי המב הפיא ןכ סאל* רחאה לבקש גלכעעה לא האנהה רלעשכ טעמ לרכס
 סאל ׳ לנחנא לנדאבש הת יפכלעיעיה יצעב לרמאיס הת יפכ דחאכ ךלגלל שפנל לא הדבל שפנל

 עמכסה יפל ןכ ןידה גהלנ אלהש למכ לילא הדלבעהש *מ ךיע יפכ לבא ךרדה הז לע ךרעכ לניאש רכשב תאכ
 ךרל יפכ אל דבענה ךרע יפכ רכשה רעשל הנידמה ינב ןיב ךשמנה שניעהל יבשה ךרדמ יכ ינידמה דשליהל סישנאה
 דבלעהמ לתג רעלי ליכש ךלמה דבלעהל דיא סדחל דבןעהת ללדנ יקלי ליכש הנה לחג יש דבלעש ימ יכ תדלבעה
 הזמבייחעיל ׳רכשהעלעתלדגעדבענה עלעתלדגע ישאכ ןכל דחא ים

 עדלבעב עבב רכשעיעדה ילעב תעיי דגה הזמל ׳עב ב רכסה היהיש עילכעעלעב יעלב איה דבענה עגידמ סאש
 ה הז ןילעישכ אלא ך־ידה הז לעעבב סשה יפ הדממ שכלע היהיש כ ג הז יפל בייחעיל הלעתב עב ב עי אלהש יפל ססה
 ת יכ הזל ׳ ססתעדיבע ינשב ןכ היהיש ילאר ןיאש אגתכעללעמהעלפלתעהב יכשת ןינעב סישכאה ןיב גהלנה ךרדה
 עלעועה׳עגרדת יפנ רחא סדאלעישענה סדלבעה^לעמ ללדג יעלי ־יכש תילע לבלקש ילאר לב ךלמל עישענת תדלבעה
 ישה לבא לליג יעלי רכסה היהיש ילאר רחא סדא לבקיסעלעלעהת ךרעכ רעמ אןה ךלמה לבקיס׳לעעהס יחאל לבלקתה
 דכשה היהיש ילאר ןיא חקי ךדימ המ לא לל ןעע התעקדג סא אלהילא תאמכ ללכ דלבעב עלעיע סלס לבקמ לניאס יתא
 היהיש ילאר ןמזב עישענ הדלבעהס דחאל איהה הדלבעב דבלעה לבלסס חרלטה יעכל הדלבעה לא אלא דבענה לא ךרענ
 עע המ ךיעשפ לביל לב לעפע המעאטד סא אלהילאתאמכיינמז כג היהיש דאד ךרדה הזלע סנלעה ןכל יינמז רכשה
 ס תמ ך יע יפכ ךרענ היהיש ילאישנלעה יכ ןלכנ לניזישאגתנסנלעה ןיינעב ךידה הז קילעי רשאכש אלח דל הסע^
 ךכה עלסעל אטלחהענללכש דחא סלקמ לכתעללעפה סלס ססה לא ירמהמ עיגיי ןיא סא יכ הזל ׳ לחלדעא לימהס

 ךכל יכ יעגללכ יפכ סלגע ירמל אטלחה לא בסחיש ילאר לדלבכ יניעעלרמלל תלעמבעילכע לעב יעלב אלהש ססתעלגת
 יפ הרתהש ימ למכ ׳לתגעב לעלפה רחא אל אטלחהענללכרחא ךלוה אטחה ךיעסעלדלהל דיזתלגגלש ןיב הרלעה הקלח
 לדלנכב לזלזל לענללכ העיהס יתא יכ ה^מלי בייח אלה ךלמל קזנ סלס הזת עיגה אלש יפע׳חס לעלנמ לע רבעל ללדנ ךלמ
 כ יחגכ עשרל עיגמה סנלעה היהיש ילאר הזלל׳ דבלב לגממ עיגמה לעלפה יפנ אל לענמכ יפכ שנענ היהיש ילאר ךלמלס
 כ תא יינמז לעופ לע סיעסרה לא עיגמ יחגכ סנלע שיש לזיעעד אלהש תארי ןכל 'עילכע לעב יעלבל יחגכ ישהש למכ
 דפענה לא ךיעכל יחגנ שכלע שיס הזמ האריש עלרלד יילדצ הב ןינללנל סנהיגל ןידרליס'יעסיהעגק לע הר עכסתב
 תש לניאיבס למכ ןידהעילס יפל דבעכה לא ךיענל יחגנ היהיש רכסב ילאר קאס יפע תש הארי הזלל ׳ דבלעה לא אלל

 שכלעהל רכשה ןיב קלחל הזמ בייחעיל ׳ לנראיבש לתכ אטלחתענללכ יפכ דבענה לא ךיענל יחגכ היהיש ילחר שנלעהס
 מ עיגתעלעלע סלש ןיאש עדלי לתגע דכלעהס דחאל ׳ דבלב לבלקתהעלעלעת יפנ סלעשמ היהיש ילאר רכשה יכ
 דאר שנלעה לבא ׳ דבלב לבסס תילטה יפכ לא תשעש יינליזה לעלפה יפכ יינמז ליכש היהיש ילאר דבענה לא הזמ
 הממ יעמא אלה ךרדה הזש האיילעילכע לעב יעלבל יחגנ אלהש ססה יפעלימל (ילכיס אטלחהענמכ יפכ יחגנ קיתיס

 ג גי טלשמל קלספ לע סללקנח׳יפס
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 "דרמאס

 א)ה זייבל״לעמסמש ןלהידבןאל ןוהייחב יהנמדק זידכע ןןניאד זמטימאנשל סלשמן טגימש מנפ לא )'אנלשל סל^מל
 סא) ׳ יחבנ ןתבאב סדיבסנחמיבעה לע לסנעיס ידכ סיפלטה םהישעמ לע יינמז יכס םהייחב ליאבלסל םלסמ יסהס
 דכסעחע טעלמ יינמז יכס לל םלסל הייפ לכ יכס םסה חפקי ךיא דפענה לא ךרענל יחפנ היהי דכסהס (יעלב ןידה היה
 מ גייעמגזיי לאה היה ךיא3יילכ;י לעכל יינמז היהי סנלעהס קדה^ידלס יפל ילאי היה סא ןכל לל סלסל ילאי היהס יחפ נ
 גיח;י תילד ירמל הפ ןינחנל סנהיגל זידיליתילסמהל ןינימהסלזראסלמכל יחפנ סנלעפ םיעסיהגיא ןלדל טפסמ
 כ סנלעהל יינמז יכסה היהיס ןתנ ןידהעדלס יכ לנפגקכס ךרדה לע אלה ןימאהס הארנ ןכ לעל ׳ םהל רארת יינמז סנלע
 5יל5ידה ילעפס למכל;לנרמאס למכ דימ^ימ עלנלל ייחפנ רכסל םדאה הכזי המפ תניעפ הנלסארה הלאשה היזח כ'אל ־חפנ
 ינחל־יה רכסה לע זלמיי ץרא לסרי םללעל יפ מאס הזפגזימכסמ ל?ר עלפקל יחפנ סנלע 'ידעימס למכ יחפנ רכס םידעימ
 הארנס המל :ץרא לסרי סללעל םיקילפ םלכ ךמעל נס אפה םללעל קלח םהל סי לארסי לכ לרמאס למכ יחפנ אלהס
 סלפמל ןתנ אלה דסח יפלכ הטליל דסח בי לתיהל יסה הנה יינמז רכסה היהיס בייחמ ןידהערלס םא יכ אלה הזפ יל
 לא לל מאסכ הזחמב יפא םהרבאל זמרנס המ להזל ׳ הלעמפעבפל^יתפנת איהס למכעב בל יחפנ לנלפר יסלעל רכסה
 גינתנ ןידהערלסס למכ יינמז היה יכסהס בסלח׳יפא היפא היהס יפל יכ דאמ הפרה ךרכס ךל ןגמ יכנא םרפא ארןק
 כ ךל ןגמ יכנא סרבא ארי^י לא לל מאנ ךכל םיכלמ ההעמחלמפ חילפהס המפ לכג^ינ לא לךימכז לטעת^ינס ארי היהל
 יכגיפב מללכ דאמ הפרה ךרכס היהי ךכללגיפ״פ יגקלכ ם רכסה ךל םלסמה אלה ינא יכ ךיתליכז לכנגינס אריץו לא מללכ
 יכ לד ׳ הקלפ לל הכסחד׳הפ ןימאהל ןינעה םייסל ׳עפ׳פ אלהס לעפה לאל ךילא ךרעב אל ילא ךיעפ ןפינ היהי רכסה
 מ התה אל ןידה^ירלס יכ םסהגיאמ דסחל הקדפ אלה םנמא הזס בסחל הפיה רכס לל דעיס המפ ססב ןימאה םהרבא

 הד5יפ רכזכס להזל *תלכ/י לעפ י;ילפ אלה לסחהל הקלפה דפ לע לבאתלכ;י לעפ ינמז אלא רכסה היהיס ץיפייחמ
 ל הלפ רפדלמכע״כב ןליזלע מאנ ןלסלה הזי רלל !{ןלאל ויתלפמ ירמלסללליפהלאנ דסחהלתיכה ־ימלס רכסה םללסגיכ
 ןלסל ריכזהל׳גי׳פפ ןמז לע מאנ םיפלאל ןלסל ט קפס ןיאל יגל םיפלאל דסח הסלעל מאנ רחא םלקמפס עלגי רלל ^לאל

 ז לנבמכש למכ ןדהגירלס יפל יחפנ היהי סנלעה םללאל ׳ דסחה דפ לע יחפנ אלה לכסהס הזמ ראפ;ייס ידכ דסח
 תארי יחפנ היהיס הזמ בייחתס דבלעה לא אלל דפעכה לא ךרענ םנלעהתיהמ לנרמאס הזה ןינעה 'ול קרפ
 ע הסק םע יכ ךברקב הלעא אל יכ׳מל ךאלמ ךינפל יגלחלסל הסמל מלא יסה אפמנס הממ ןכ רפדהס
 םמע ךאלמה הלעי םאסל םברקב ללדגה למספעי אלה הלעי םא ןלילכה םגיסיס ססחס ירה ךרלפ ךלכא ןפ העא ^ילע
 פ עמסל לינפמ רמסה טל ךינפל ךאלמ חללס יכנא הנהלגיכה תאס למכ •יחא סנלע סגיסיס יפעאל ןלילכהמ ןיללפנ ליהי

 הב ללדג רתי סנלע םעיגיס מלל הנללכה ןיא םכעשפל אסי אל יכ לפרקב ימס יכ סכעספל אסי אל יכ לב רמנל לא לליקכ
 ךרלפ ךלכא ןפ ךכיקפ הלעא אל יכ לניכת מא ייהס םסה יפ׳ייממ טניליהפ םעיגיס הממ ךאלמה יפ סייממ סליליהפ
 *לעלני הזפ היה ממ ןנילכה סנלע אלהס ללדג םנלע םגיסיס ססח סיס םע םסה יפ םייממ םקליהפ יכ מלל הנללכה לפא
 סיטרתיהיהיפ ססהמא זכעל םעספ אסילניללכילב ןיאס ךאלמב ןכ ןיאס המ םעספ אסיל 'ללכי לפ סיגיי אלה ט ־תא
 'אלמה יפ םירממ םתיהפ ללדג ךכ לכ סנלעה היהי אל םעספל אשי אלס יפע א יכ ךאלליה יפ לע םגינהנה היהעס םהל

 בה ססח הזמ םעיגי יכ יעפמא םלס ילפ ליפ לע םיגהנלמ ליהד ספרקפ הלעי םא םסה יפ םידממ םנקליהפ היהיס למכ
 לא ןידה ןמ ךרענ אלה סנלעהס אפמנ׳אלמה יפ היממה סנלעמ ללדג רתי ססה יפ הרממה סנלע יכ יאפס ירה׳ ןל־לכה
 ס הסמל תלפ;י רלמזמפעאזה הדמה לע סער;ומ הערמ אפמנ ןכל ׳ דבלעה לא אל דבענה לא לא הלנמה לא לא ןלדאה
 ליתעהגיאזה הדמה לע סערנלהל הפלד הטס יסלו׳ללגה ךילא לעגילחכלנזי רבדמ הטלגיללגה ינפ לע םסל ללפגימ היהש

 מ הגיאש לע ךניד עדימ לע םעיעמ ינאס יפ עא סללעלס לנלפר מללכ דללל ילדב לנלפיייה העא ןלעמ ה מאל לפנפיתכ
 פע גינטפפ אל ךמע בירל ללכיטיאל טפסמ ךיכרד לכ יכהדלמ ינא מ מ לנילא ךיעפ אלל ךילא ךדעב סנלעה דעסמ
 ךיעלבלט יללמג לנחפאס עלליל הדלמ ינאס לנמפעענטבב אל׳ ומפעב סנלעה עניחבפ אלל ךמפעעיניחבב אלל לנימפע
 מ םערעיהל לנל ןיא ךינפל אלטחל לנלדאר ןיאס יחאל ׳ ךינפל אלטחל לנל היה אלל לאמ דעעללמגעלפלט לנלעיסעס
 אל סג׳דלדל ילל לכב דלעסמל הסחמל ןלעמ לנל עייה הניא יכ ךיעלפלט יללמג לנאס יחא לנמפע ענטבב אלל ךכט עדממ
 יעלבל יחפנ לא תעא סללע דעל סללעמל לכעל ץיא לללחעיל ללללי םירה םרטפ יכעיב בל טפנ העאס יפל ךמפע ניחפב

 'נדעלממ םערעהל ןיללכי לנא ןיא ןכ לעל ללדג סנלע ךדלפכ יפ הרממה סנעיס ילאר ןכ לעל ׳ הלעמפעילכעי לעכ
 םלאה לע איבמ העאס ןירלסייהל תסיע העאס המ לכ יכ טא עדלי ט למפעב סנלעה עניחפב אל םגל ׳ ךמפע עניחפב
 לבא ׳ םלא ינב לבלס מאעיל ותזל ךינפל תפלסעפ םדא ינפ לפלסיס ילכ בלטעילכניל אלא הניא אכד דע סלנא בסנלס הת)
 יעלב הפיאס ךילא ךיעפ סנלעה ךידעמ תעאס הממ ךידה הזמ לנילא ךסמנה ערה ןמ רעטפמל םערעמ טא לקת לכמ

 יכ פיילכגזי לעכ אלהס אטטה םדאת לא ךרעב לרעסל ךל היתל עילכעי לעב



 "ד רמאמ

 הלילב הדלמשאו ילבנמ יכ ללמ^יא םליכ ךיניעב טס <!ןלא יכ ןיע -•ןדהכ םדאה הלכי ךעלעמ לא ךיעב להיעסמ סא יכ
 רקבבל 7נעל תניסכ םלכ ץהי הנה ללבמה רמלגליסעש למכ םימ םרזכ םללעה לכ /!ןלטסעסכ מללכ מתי הניש םנזימיז
 כ יכ למג עי לגל ךשליי הזמל ׳ שבד לללמי ביעל יכ לללדג ןמז ןלחל יקבב חמניס •ייבחה למכ ךינפל לסללחי ־ייבתכ
 מלעיגזיה להזל ךילא ךיעב לניעלנלע ךייעמ תגיאס יפל מללכ ךדגנל לניגילנלע :עישס יפל לנלהבנ ךעמחבל ךעאב לנילכ

 אלש ךיניע יגנ לר 7נפ ילאמל לנימללע ימיב לניסעס לא לנממ םימלענ םהש לנלעה מללכ לנימללע םישמ הגיאש םגל
 לנינס לר הגת למכ לנינש לנילכל ךילא ^ייגזב שנלעה יעשמ ה^יאש יפל ךגזייבעב לנפ לנימי לכ יכ הזמ ךסמיל םחכסיק

 הזל 3י^ב ס^יבק םיקבדנ ליקלח ןיאש דיפ^ימה המכה ןמ אלהש ילבדה למכ תלכי קבדגימה המכה ןמ אלהל ןמזה אלהש
 מל סלי לא סממ הנמיסמ לבא קבדממה המככ לנילע ךשמנ ןמזה ןיאש דע םלי לא סלימ לנילע׳ייבלעהןםיילנשה ביל
 במה לע לניגדנס ימי יכ יינק םהש לנייח ימי לא /גןתיבב שנועה דעשעש ךל דאי היהל דיפקמה המככ עגי לא עגימג
 ל ןלאל למע םה הנת םהמ ךקליל ללעמ לבהיי םא יכ יקלי אלל הנש םינמשל עיגי תחלגנב םאל תנש סיעבס׳סתכ שי
 אבל דהממייכנ אלה יכ לי הפלענל שיח זג יכ דאמ יבק לנייח ןמז יכ אלה האלי ינאש תמל םייחה ללכב לנמיס ילאי ןיאל
 ביע מיעל ילטנ לנכ לא ללכ דתלע לניאש יכלעה ^יעת לבכ סה לניליי יכ לנייח ינשקיללכ גילייהמל סיפפלעמ לנא ללאכל
 םכירעהל ךל היהל ךילא ךיעב סישנלעה ךייעמ ה/יאס דבמ אלה תז לכל שביא בשעכ ינא ןכ לעל * היתמ אב שלישתש

 ת^אש יתא ילחיה אלהה סנלעה ךייעתל לכמ ימ ךילא ךיעב׳כייעתל אב תמיא סאשמיילבמי ילעב לכחנאש לנילא ךיעב
 כ איהש ךתמ אריל ילאיש האריכ לר ךתיבע ךקארסז עילכק לעכ ימללב אלהש לי 7עא זלע עדמ ימ'ליא להמ *גי לב
 יכ ילאר היה לבא ןכקליהל ילאר היה אלל תילפעמילעכ ימילב לכילע יכעמימ תמיאש היבעה איה ןכמיילכמימילעכ יקלב
 מ עללהל ׳ םש םלקמב אב ילקממילנמל מיב^ יכ לכיתי ןיינמ יפל שנלעה היהיש דאי היה׳מללכ עדלה ןכ לנימימילנמל

 :חנאג ןבא ססב עדי שישב םישישה יפסב יתמק דלד י קכס למכמילכלס ישנאמיא םתב עדמל לתכ ןירוסיי ןיינעמ
 ןיינמ יפל ןכלמילנלעה לע ךעאמ עיגניה סנלעה היהיש רא־יהיה ןכ םיטעמ םהש לניתי ןיינמ יפלש ןכ קלספה׳יפ היהיל
 טבע לע םחנהל ימימ דע ה הבלש זלכ לנעבש ברל לתג ןתזמיללגה ך־יאש רחאל׳התכח בבל איבנ םיטעמ סהשלנימי

 לנחמס *לרחפת ןמזב ןכ היהי אל סאל ׳ לניתי לכב החמסנל העדנש ןיינעב תיחכה ןליזב׳מללכ ךדסח יקבב לנעבש
 בלטב י-נקלח לנחכא האיכש ילאר ימילי הנת ץרא לשדייל לאכי לנייתא ס^בהש תאמי םאל׳ הער לניאיקלנש לכמיינעמילמיכ

 ב חילבנש תללכ לנילי השעמל לנילע יכןילא ה סעלנ יהר םהינב לע ךרדתהזת ךסממ ךלעפ ךידבע לא הארי להזל אלהה
 הזה ןיינעה לא ךישמהל׳רפסהמימדקהב לניאבש למכ ןימתלאהמילללעפב סיסמילתיענה ןהב עיגיש ןינעב לניסעת לכב

 ימלש המלאה ללכ ןיחש יפל תמלאה ללכל ךסמכמיללגהס יפע׳א יכ תלאל קפסה הז לא ביסמ אלה ללאכ ןמלע ךמסב בשלי
 א לא שלשל םיקידבת קלחל ׳מייטרפ החגסתמילדבת ןמ לבנהל תגשלת*אלה םיקידבת ןמ דחא לכ הנה ללאגיש ילאר ןפלאב
 מ ימייקמל הילמיב םינימאמה ללכמיג־ידמ איהל ידש לבב ןנללקמל ןלילע ימיסב בשלימיגידת תכלשאדהמילנילמ עברא
 אה מיגידממייסילסהל ׳ ךנלעממימש ןלילע יסחמ ה תמיא יכ תלאל םשב תטלבה קידבהעינשה הגידתהל לארשיב מיללבמ

 י ינלימאמ יכ יללאל ׳לגל להנעאל ינאךלי יתפ עדי יכלהבגשאלהטלעאל קשח יב יכ תא מלעללבקסלחל םסהמיאבהלתה
 א הל׳תלא׳מאל יירבדמילתקב ררלסתה ליחקהל סל להנעאל ינארקי תא לילעי " תיעיכר הגרדמ אלה יליס עדי
 מי לא טש לבב ןנללמימל ןלילע רמיסב בסליה שיאה המיא׳מללכ׳סל שלקי חפת ךליבי אלה יכ לב חטבא יקלא ימידלבתל יסחמ
 שלקי תפמ ךליני אלה יכ לב חטבא ־ישא יקלא אלהסל ימטיבלד יסחמ אלהש םשה רלבעב ןל'תלא ינא יכמיתבתת דחפמי
 ליחמיה בח'אליהאימ סיעשרמימללסל דעמיאזה הגרדמה ילעב ןיכע םילשהל ׳ םליעב אבלמילשנרמימהמילרבה לכמל סל
 א יכ׳ ןיגמילדיפכ סומרמ דע׳לגו תער 7לא הנלאמי אל לילע תאל סל יסחמ ה המיא יכ תלאה ^הל תינשה תגרדמה ילעבב
 סיקתכלמיסרדתה יאש לכלל כגמיאזה תגרדמה לעב לא בס הלזיקב הסמ'תאש לב חטבא יקלא •מידלבתל יסחמ תל'תלא
 ה,ם תלאה הקא׳מללכ׳סל תער ךילא תנלאמי אלמיאזת הגידתה לעבב ליזיקת אלה הלחמיב תאש שלקי חפת ךליבי אלה יכ
 ןמ ךליבי אלתל תער ךילא תנלאמי אל יכ לב חטבא יקלא אלהשל ךזטלבמל יסחמ אלהש םשה ילבעב ךל׳לילא ינא לגל יסחמ

 קשלחהש סשה׳לבעב ךל תלא ינא ןכל׳ ןיכמיל ריפכ סלתרמי ךלידמי ןמיפללחשלעש דע םייעבט ימילבתל׳ייעבטה םידקתה
 יכ אלהל הללדג ךממ הגידמל עיגי םאל להבגסאל להטלפאלקשח יב יכ׳מלאל׳בדמ םשה ללאכ סללעבש ער לכמ,לתליבי לב
 ׳ סיקטבהמימרדת לכמ הלעמל אלה לתש עדמהש תללכ להדבכאל להבלחא הדבב יכנא למע להנעאל ינארקי זא יתש עדי
 ילמיופלחמיתעלתגשה יניתמילרבה ןת לבנהל סיחגסלמ סה סתעימידמ יפל סיקטנת יכ דלליזמה תזב העית ירבד ללכל
 היתשל דבענה םשה לא ךרעב םיסנלעה לעיגי המל מיאזת תדתה לע סערקת היה הערת יכ סרלפת הז ך־ט יפל תאיר
 א ןטה קילש יפל ססהמ םיעיגמה סיסנלעה יכ תדלי הזל ׳ יקמ אלל םיטעמ סהס סישנאתממנס ןינמ יפל לעיגיס ילאר

 ד גי *• גחלר מיא תרמהל ל־ןעכ אטחמ ימ לא ךרעב לבא אטלחהל הרמתה לא ךיעב ןיעיגמ ןניא



 ד

 רכשה היהיש ןה מכעכש הת יפכ סייחענ )יהי ו:^הת *יעיגתה סישנןעהש ן׳עלכ ןידהש ננדאבס רתא 'ח^ קר|2
 הקזח הלאש שכ)עה ןיגעכ ל5פי הכה ן^ימ׳ידהש למכ ייחכנ יעלב לא לנראיבש לתכ דסחה קב לע ייח:זנ ,
 כ שנלעב סמלדינ סישכאה לכ ליהיש הז יפל בייחעי אטחי אלל בלט הסעי דשא ץיאב קדגז קאש יחא יכ איה)דאמ השקל
 יס אלה הז יאל הז אלה ית הפיא ןכ סאל ׳ סכלעהעלכיאב לפלחעיש יפע'א סשה יפ לית לא לאטחס אטח הז יא לעגיב ב
 מ השק ךעליל ייחכנ לא יינמז היהיש ןה יישפנה יכסל הסא דללי הכזי ךיאלעאזה הדמה יפל יתגזג סנלעת לשפנעא טלמיש
 לחיכלהס למכ ייחבנ אלהש תא יכשבלשדח בי סנהיגכ׳יעשרלש ןניד תא יינייזאלה שנלעהס תאש לזיל אנמנש הת הזמ
 דכ לע יחכנ בלשי יינמז היהיש ןעלנ ןידה סא <גןא רכשבש לתכ יכ אנה הזב יל האיכש המל • ץדא לסייי סללעלמ הז
 זה שנלעה לע לעכה תאש להזל דסחה דכ לע יינתז בלשי ייחככעמהל ןעלנ ןידהש יפע א שניעב^ןכ לכיאיבש לתכ דסחה
 ל זלע יכלנעתשלז סיעש סיקלא יבדעחא ררלסתהתא •דסחהדכ לע עיגת אלהש סיעשדה^לע סשהתעיגמה יינ^מזה
 מ לבא סיעשרל הקנת לניא סשהש הילעב רכזנש המת יכ*ליאי ׳ להשעמכשיאל סלשע העא יכ דסח״ה ךלל׳לכל סיקלאל
 כה׳תאש לתכ ליכידכ שיאלעעלל סיעשיב טפשתעלשעל סיקלאלזלע יכעחאת םיעש לגעמש ;זגקיתלא סשנע סלשת
 ה ךלל הזל ךמסש להזל דסחה ה סע יכ לנעמש סיעשיב השלע אלהש למכעב טפסתה ה זבל בהא טפשת ךלת זלעל לגימ

 יינמז היהיש השעש ריבעה השעמכ יינמז שנלע,עשדל םלשת ^ךעאש התב יכ ת^כ לה שעמכ שיאל^ יכ דסח
 לא ךרעב לדיבש תיבעה לע יחככ שנלע שכעיש ילאר היה ןידה ןת יכ הזב-דקח גידתב סדאה סעצהגתת העאשיהאינ .
 תיבש לריבע לע הזה םללעב עשרה לא עיגת אלהסעארנש י1ט,>עב1£ תאיצ^^^^^ אלהש לחליעא ימהש טשה י
 שנלע לעלא שינעת אלהש יחא הזה טפשתב סחה דתבגהנקתילהשל לנלכי יייפלעב טפשתילשעל יקלאל זלע יכ יעס לנעתס
 ב־טה ייספנה ללתגה לא זלתיי סח ה ךל יכ אימאבה סללעב יחנכ םכלעת לכניס ידכ הזל ייכתז היהש^ריבעה סעתכ רגתו

 היהי סא <:ןאש דכת סאל לל ןעע התעקדכ סא ליתאכ לילא ילאר יעלב דאהש דכת סא הזל";סחה ךכ לע לעאת אב להס
 דסחה דכ לע אל סא ייחכנ יכס לבקל ילאר היה אלל יינלד היה בלטה לעפהש לתכ ייגתז״כשה היהיש ילאר היה רכשל ילאר
 הנה דסחה דכ לע ייחכנ בלשי יינמזה רכשהש לניתאס התל 'יכסתל לתכעב יעתאאלהס יפעיא ןיינעה הזל לנרתאש לתכ
 לע הרלי להשעתכ שיאל סלסע העא יכ ןלסל סגל לנעתס לז סןעס סיקלא יכדעחא סע רשקנ אל יכ קלספה ןיינעת לניא
 הזה דסחהש עדעס ילארל ׳ ן^ית לא סנלע יעתלשל סהידחא סהינב קיח לעעלבא ןלע סלסתל יתכ רבדי סנל^ לעש
 כמירמלסל ליבהלאל קרלניאדבלעהלא ךרענל יינתז בסל דבענה לא ךרענליחכנניניהל ילאר תיהש סנלעהתלנרתאס
 ל סיפלאל דסח הסלעל יאנלסל םיעבר לעל סיסלש לע סינב לע עלבא ןלע דקלפ אנק לא ת טנא יכ לעכת תא ׳ מע)לכמ
 ל קלרח ןלילכ ולכיס ידכ םיעבר לעל סיסלס לע סינב לע עלכא ןלע דקופ אלה ליאכלסל יכ לד" יעלכת ירמלסלל יבהלאל
 ד <גןלאב אלא עחאעבב ןלעה דלקפי אלש דסח הסלע אלה ליעלנת ירמלסלל ליבהלאל לבא ןתלנ קדהס למכ יחכנ ןלדבאל
 ס םדאל לסמ לזיא ןכל יחכנ סליק למייקעיס ידכ ךמא ןמזב טעימ סנלע סהל עיגי לבא :ן׳לרח, ,ןלילכ ללכי אלש ידכ ילד
 גרדמל עטמ סדאלכ ןיאסיפללסעמד.סע)מלנלותגת)פננבהלאעחא^בלנן^רפכנא^ז!ז^^|אלךט
 יימלסל)מא הזלל הזה סחה׳יגישמ'ללכמהירמלסה לארשי ללכ סג יב לעכה ראב ישילשה מאמב לנרכזהש הילארההבתאה
 ןיסמלקיפאהל םינימה יכ לזיאס להזל׳.יחכנ סשנלע היהי ליעלכמ סירמלס ןזילכהל ססה יאנלשל יכ דאבעי הזמל יעליכמ
 סעכקב לא סייקעב סייפלכת סהס אעירבבל הנשמב םימכחה ל^ש תמ ראשל סיעמהעייחעב ליפכסל תרלעב תפכסל
 ס המב לראשיס ייאר ליעללכת ירמלשל ססה יבתלא ע־ד ללכמל לארשי ללכמ םיאכלי סהס יפל סהמ סיאבליה סישישב לא
 ה לבא׳עלדלד יימל הב ןינתנל סנהיגל ןידרלי סהש ןהב לימא ןכ לעל ייחכנ סשננ? היהיש אלתלעבייחמ ןידהגירלסס
 ליבהלא עיזלל סשהירב ירמלסל ךשמנה דסחה םהילא ךשמיש ילאדעלריבעעכקב לאטחסאלא הרלעה י־יקעכ סידלמה
 דשחה דכ לע יינמז בלשי שנלעה ןכ לל דפב לנראיבס למכ םהיבאל ןענס דסחה דכ לע ייחככ בלשי יכשהס למכ יכ הזל
 חה^ אל לעלחנעידאשל עשפ לע יבועל ןיע אשלנ ךלמכ לא ימ מא ה ע איבנה הכימ לעלא ראיב יבד הזל ׳ לנימאש למכ
 לע עספ לע יבלעל ןלע אשלנ אלה לבא ליאטח יפכ םדאה עא שינעמ לניא ססה יכ מאי אלה דסח ץפח יכ לפא דעל קדחה
 אלהש יפל ךכעליהל ןידה ןמ ילאר היהש למכמללכלפא דעל קדחה אלמאללעלחנעידאשלאלאדאהלכלאללדסחהדכ
 קדחה אל מלא איבנהש ־יחאל ׳ העימ בייח היה כ א אלא ךניה אלש ןיידה ללפ ךל תשע דסח םדאל לל מלא ןיאש יאלבמ
 ךישמהל אלה דסח ץפח יכ סייסס להזלמסחה דכ לע אל סא לפא דעל קדחהלעבייחמ העיה ןידהעילסש הארי לפא דעל
 סעלא רעסיל לנעלנלע שלככי סא ךא מללכ לגל סהיבאל דסח בקעילעמא ןעע לגל לגיעלנלע סלבכי לנמחיי בלשי הז לא
 ה ךרכש סתיבאל נס דסחה להח ייחכנ בלשי יינמזה יכשהס יחא דסח ןיכייכ לנחנא דלע יינליז יחכנה סנלעה בלשי לא

 מללכ ׳ םהרבאל דסח בקעילעמא ןעע מא הז לעל ׳ הלעתל לנראבש לתכ דאמ הביה



 'דרמאס

 תה דצ לע בישי ייתננת שניעהס ימכ ייחצכ יכשהגחמזימ טהיבאלעענש דסחה בקעילגקמא היה^ סךי3יי ז^ימ
 יינמזה רכשהנ יינמז בישי יחצנה סניעה יכ ה זיא ישפנ יכיב דידל יימזמב רייסמה הז יאב ןכי יניאכס ימכ דסחה
 ינל הסע יניאטחכ אל לבא ייאד היהס ימכ ייילכ •יוטי םליעל אלי בירי חצנל אל מא סניעה לע דסחה דצ לע יחצנ ביסי
 ליהב יכ הזי ייאייי לע ידשח יבג ץיאה לע םימס היבגכ יכ דסחה דצ לע איה הז יכ *יאיבי " ינילע למג יניעיניעכ אל)
 ל * טפסמבעיאכצ ה הבגיי ימכ הלעמגייהבג מילכ ן^יאה לע םימס היבגכ לידג דשח איה יינמז לעפ לע ייחצנ יכסה
 יכס 5ינקל לי יכשה דשח איה קיעדספנצייינמז ץיאהי םליעל דעל סדימעד ריד מאס ימכ םייחצנ םה םימסהש יפל
 מ חיזמ קיחיכ לתג קחרמ יניעשפ^יא ינממ קיחיקל חרכהה ןמ היה הזה רכסל םדא הכזיס ידכי יינמז לעפ לע ייחצנ
 'ידהס ימכ ייתצנ סניע שינעמ קיה םאס אבה םליעב ייחצנ יכסל יכזיס ידכ׳יקידצל הזה׳ליעב יינמז סניעגלחלי רעממ^
 מ 5ילנמחר היה הז יכ ראבל ייאירי לע ה סחר םינב לע בא םחרכ מא הז לעי ייחצנה רכסל הכחס םדא היה אל ן־גקיכ
 איב ה םליעב ייחצנ רכסל יכזיס ידכ סדיבסחיריבעה טיעימ לע יינמז סניע הזה םליעב םיקידצהגלא שינעהל םסהמ

 הזציבס ראכי ׳ יגלי־יחאב יל ביטהל הליימ הלעמ י ביט^לכגיל יאיבהלעינמחר ךרד ינבעא הקלמי •ישימ באתס ימכ
 רני יכ איטחל םיך3ייעמ ינרצי דצמ ינחנאס עדיי איהס ־ךיא יכ מילכ ינחנא רפע יכ ריכז ינרצי עדי איה יכ ייאי דסחה

 נ םדא היה אל ייחצנ סניעצלח^י יינמז סניע םדאהעא שינעהל הזה דסחה ךיסמת היה אל םא ייריענמ ער םדאה בל
 סה ריזחמ היה אל םא םני־ הזה םליעב אטח הז יא יאטחי אלס רשפא יאס םיקידצה יסעי המי םנהיגלס הנידמ ליצינ
 ן׳יצכ יימי ריצחכ סינא יכ יינמז םדאהס יפל הזי׳ דימצימ םעינל עסמ םדא היה אל דסחה דצ לע ייחצנ יינמזה רכסה
 םהש רחא ייחצנה רכסל יכזדנ ידכ םיקידצה ראסי םהרבאי הסמ הסעי המי יגו ינניא)יב תרפע חיר יכ ן׳יצי ןכ הדסה
 י םליעמ ה דס חי םייסש יז זי איהה רכסל יכזי דשחה דצ לעש אל םא יינמז לעיפ אלא יסעיס םהל רספא יא יכ םייניד
 רכסה יינמז לעפ אלא לסע־ס םהל יספא יא יכ ם׳ינמז לישעמי יימי ריבחכ סינא סא ךא מילכ'יגי עארי לע םליע דעו
 רמאי ׳ יללה דשחה ינימ ינסל זמי רומזמה הלחציב ןכי׳ ייארי לע םליע דעי םליעמ איהס דסחה דצ לע ייתצנ איה

 כ יינמז •יכשה ביס דש" לע זימיל יכייאילחצי לכל אפייה׳ יינמז ייחצנה סניעה ביס דשח לע זימרל טיניע לכל חליסה
 ציייפטהציימה ןמ יכ םייחצנה סנהיג יסנעמ הליאגה לע רבדמ יאדי תזס יכייחציחסמ לאיגה מאי הז ראבל ־יזחי ייחצנ
 א היה יינמז ייחצנה שניעה ביס דשח לצמ יכ םימחרי דסח יכ־יטעמה בחא חאי׳ הנמיה ליצנ םדא םיס ןיאצייעגטה

 יה הזה רכשה צרנסקס מאי־ קידצ לכ סא־לב הראעצי ציייפצי סעכל יבצצייטע איהס ׳ יחצנה ינחירה רכשהגסייס רסיפא
 מא יהזי דבלב יךיייצמ ירמלסי ססה יבהיא לע סיכסמנ יללה דסחה ינימינס יכ ראיב ריייזמה ךלסבי׳ םימחרי דסח
 ?יטספצימ יהלאה תדגשתהס דגמ הז לבי-עושעל לידיקפ ייכיזלי יציירב ירמסלי גני ייארי לע םליע דעי םליעמ ה דסחנ
 יראבל יניציס הת יהזי* הלסמ לכב לצייכלמי יאשכ ןיכה סיתסב ה׳ילא ןכ לעי םיניציזיציהי םיניילעה םיאצמנה לכב

 ׳י סניעהי רכסה ןיינעמ
 רכזנ אל המל איהי יב קפסלת׳ינייחאהי םיניסאדה י-יס אל רסא קפסה ריציהל לדציסנס ייארי 'זפל קד^
 יפל יכ הז ־יציהבציכס ימ סיי׳ םייתסגה םידיעיה ירכזנס יתכ סיייפב ינחירה דיעיה הריציב
 דעיציס ייאר הימכח םע םעה ןומהל הנקנ תיימהי יגיסהלי ירייצל יסינאה לכסל השקי קומע רבד איה ינחירה לימגהס

 יניאס רתא ייספנה לימגה םהל עדעימ הצייה סאי ׳ םלצא ריייצמיגסית איהש ייפטה לימגת םהל
 ׳ תליטבי הללכב הריציהציליפנ לא תבס זז היהי יצייא סיסיחכת ייה ירייצלי יצינא רעסל קיפסמ םלכש ןיאי סיחכגשימ
 ינחירה דיעיב קפס ילב ינימאי סימייקצימ םיימשגה סידיעיה יא-יי רשאכ יכ םיימשגה סידיעיה םהל דעיצי הז ריבעבי
 הריציב רכזנ אלש הת לע היאר הארי ךיא סייפמה סידיעיה םייקב יכ ללכ קיפסת יניא הזו הריציב זמימס זמר הז יאב
 ריציה הענמנ אל כפע חי׳סיחבגסימ יצילב רבד רמיחמ לדבנ לכשצייאיצמיגייתסגה תקחרהש דיעי־סהירבד יפל ללכ
 עעיאי איובהת ייראצייציימסגה קיחיהל דכ הזב אצייכי׳ הניתצי לכי לספ ךל הסעצי אל׳הנומצי לכ סצייאר אל יכ׳וציכלמ
 יטיספכ ןומהל ןבמי יליכשמה לע הזב הכמס הרלמגתיעט יטושפש רבד אוהש םיקלאהציא דחיי רחא םוקמב הבציכשז
 רכזנ אל ךכל יכציכש ימ סיי• יציגסהי יציגרדמ יפכ דחאי דחא לכל ןבייי ןכ סג הז׳וציכל יל היה כ'אי תתאה ר ע 'ימכחלי
 'ימשגה סידיעייה יתכציפימ יא תיאל סנ ךיד םיאבה םירבדה אלא דעצי אל הריציהש תמל ינחירה דיעית׳יפב הריציב
 ציה ןיא תשעו צייססת הנסב סכל יציכרבציא יציילגזי למכ סללע לס לגהנמל לעבט ךידכ אלסציללצתה סיייק לע םיאבה
 אל ךתלמש ןכל ׳ סינסגל הטימש לסצייסס הנס לכב האלבציהצילסעל עבטהגהנת ךרדמ ןיאש םינשה שלשל האלבציה
 הזש אלא הנס םיעבראב הלכ תלטלמה לע תיילציק הלתשה יפאש עידיו הנס םיעברא הז הקצב אל ךלנרי ךילעמ הצילב

 ןכי ׳ םליע לס יגהנת ךרדכ אלס



 דכ אכמכל סדאה תיזמ ה יפ אנגמ לכ לע יכ וכדאק תיזיי תכל טחלה לע אל יכ ךעידלה ןעמל מגא א)ה ןכ)'סללעלש
 יכד אלהס •יזיא הריעה לעלא דנמעש ךייכ ןיא שפנה עכט דבמ זליכלמ יכד אלהש שפנהעל־יאשה לכא׳ לללה םירבדכ
 סליה ךינפל יעיענ האי הייע מאש םדאל הריחבהמ שפנל יעבט ךעליעלראשהה ןיא יכ שללח ייבד הז םנל׳ שפנל יעבט
 תש למכ הרעיה לנעדעי אל המל עדלנל סס־רפמ רבדגימאשהה ןיאש יתאל׳ סייתכ עיתבל'לגל בלטה^יאל סייחהגזיא

 םירמלאהעעד יפל יכ דלעל׳ ה־דעכ לאבשעילדימאה עלנלתאהל עלעדהמ לב אבמכל סללעה שלדח לא הריחבה העדלתס
 ׳ שב הרלעת ל;ילא*מאעש ילאר היהל דימע סייקעהל ^טל יעבט רבד חז ןיא דחאכ שפנלל ^טל אלה ינתמה רכשהש

 רכשה יקע םהש סיינחלרה*סדלעייה ריכזמ אלס יחא יכ אלה הז לכב השק רעליתל׳ קיעסמ דמלי רבד הזב מאנש ילארל
 : רכשה ךיע לניאס םיימשגה םידלעייה ריכזע המל

 ת םלקמב לאלביש ־ישפא יאש אבמנ דחאל דחא הרלעב לרכזנש ם״משגה םידלעיב לננייע ישאכ 'מ קרפ
 םא הזל המלאה ללכל םילללכ םלכ םאבמנ הרלעס תכזנש םידלעייה יכ םיינחלר םידלעיי אלהה
 ׳ הללככ המלאל םילללכ םיניינע םלכל םיבר ןלשלב לרליאנ םלכש ־יאלבמ םהכ רבדהיעלקחב םא׳שיפבש םתלעייב
 ה ךללי ןההעלללקה <!ןלסב נש הזל היארל המלאה ללכ לע קר לימאנ אל דיחי ןלשלב תמאנש אבמ יכ שרעבש םעלא ^אל
 לב ןהש יפע אש םניינעמ יאלבמ ללאל׳ לע ן׳ראה הבקמ קלחימ יט ךילע ה אשי׳ טל ךילע םיקמ ישא ךכלמעאל ךמלא
 המלאה ללכ לע ןלעמשע כקע היהל שרפב הילעב חכזנשעלימזגהמלחלבהה ןכל׳ המלאה ללכ לע ל־יימאנש דיחי קשלב
 ל עקדב הללכב הלילאה היהע םא ^אש םיישפנ ליחיש ןכעי אל המלאה ללכל םילללכה םידלעייה יכ יאלבמ אלהל ׳ לימאנ
 הביקב ־ישא םיקידבה 'ישמח ןעמל אבה םללעה ייחל הכח הב ־יישא עשיהש מאנש רשפא יא אבה םללעה ייחל הילא־ד
 ראלבת אלה ןכ לעל ׳ עשיכ קידבכ היהל אבה םללעל הכלז המלאב ישא רלמגה עשיה היהיש לקלעמ טפשמ היהי הז יכ

 טלממ סיקידנ הבלי תמלאה לא הנידמה ישאכ יכ הזל׳ חיכהב םיימשג ליהיש דאי הללכב המלאל םילללכה םידלעייהש
 עלערה לאמלכלטהש יפל םילללכה םישנלעה ןמללכבל רבדה ןת לא בערה ןמ לאעללגה ןמ איהה המלאה לא הנידמה
 םיעשר תבלר םאל־ הבלטל םידגנ םיקידב הנידמה בלי םא יכ ןבמ יפלממזגנ ןהמלנידמה לאעלמלאה לעעימזגנה

 םיקידב ןבלי ליהי אל םא ׳^א תמלאה לא הנידמה לבנע םימעפלל׳ לבלר יחא ןתנ םללעקש לזיאש להזל׳ הערל םירזגנ
 אמי סא ךרדה תזיפלל׳ קילסייה ןמ םהילע ןיגהל ןיילאי מהישכ םהמעלחפלא הביקב יישא םיקידנה םישליח ןעמל
 היכז עלדמ ללכ לנילע הסיפע ןיא המלאה ללכ לע קי דיחיה לע םיימאנ ןכיא םיימשגה הילעה ידלעיי ללכיכעמאעי
 םילללכה תלעייב להזל םייכחליה םידלעייה רלכזל ישפא יאש םלקמב אלא סעלא היכז אל יכ 'יימשגה םידלעייה הילעה

 אלא תילעה לעלא הייכזה אל דחאל דחא לכל יטיפה רכשה לבא׳ לניאיבס למכ סיינחלרעליהל רשפא יאש הללכב המלאל
 עכראהל בלט ללכש םללעל ךל בטיי ןעמל לזיא יבכל׳ םימי עכיאהל ךל בטיי ןעמל ןקה חללשב למכ סיטעממלמלקמב
 דקע הז היהיש חיכהה ןמ לניא דיקלא ה ךכרבי הזה יבדה לצגב יכ הקדבב אבמנש המ ןכל׳ ךליא ללכש סללעל םימי
 רכזנ אל למבע ינפב שי^ שיא לכל יטיפה יישיאה רכשה יקע סללאל־יךלעה יכשה לע ^סלמ םשה להכיביס אלא רכשה
 דמאש מלמ ייחא השיפכ יכזנש סמ םהמ דחאהל םיטעממלמלקמבל זמ־יב אלא יימפגה אלל ינחמת אל יפב הילעב

 ללכל היהזא אלהש פע״א קפס ילב תח׳ לכלמ אל 'תלייקלחבל טל לשעע אל הב סעבשי ישא סירבמ זיא השעמכ בלמכה
 השעי ישא יטפשימ עאל לילקחעא םעימשל׳שיפה ^יסב םש מאנל יטתעלקלחב ךלי אלש דיחיל הרהזא אלה םנ הלדאה
 םריהזמ היה אלה יכ ׳ ךידה הז לע דחאל דחא לכל יטיפק ינחליה רכשה לע רבדי קפס ילב הזל׳ םהב יחל םלאה םמלא
 במ ץרא יקחש פע'אל ןענכ ץיא יקחל םייבמ ץיא יקחמ־יימשבמ יעמ חילט םהב היהיש פע"א ליטפשמל לןלח לילישיס
 תה אלהש !ןעלמלש ךיע דיחיה לא ןהב עיגמ היה אל םלקמ לכמ ןההגילמלאה יללכ ןיחילבמ מה ןענכ ץיא יקחל םייבמ
 <ןא ם^גלא תמש מללכ טל יטפשמעיאל יעלקחנזיא ם^ידליסל מאש להזנ׳ םשה יטפשמכ עטיש למכ שפנל םייחבנה םייחה

 ל לאיבהל ןכ סג דיחיה לא סיליעלמ סה לללה םיקלחה יכ־ ס^יללז לע תלעמל ןמעי םהל שי יכ סערימשב חילט שי םא
 'ללקנא סגיע ןכל׳ ןתתעילמלאה יקח ראשב ןכ ןיאש תמ םתב יחל םדאת סעלא השעי ישא תמא להזל׳ אבה סללעה ייחל
 םהב יחל םדאה סעלא השעי רסא מאי ךיא יכ ־יבדי שפנה ייח לעש חיכלמ אלה למלקמלד׳אמלע ייחל ןיהב יחיל םהב יזד
 בה הלע יבד הז ייהלעללילאה יאש יקחעיימשבמ ךעלי םדאה היחי הילעב ישא סיטפשמתל םיקחת עיימשבש ימללצ
 ^יגה ייח לע אלל יבדי שפנה ייח לעס קפס קא לבא׳ לעללזמ סיכמא ךעמ םיימשג םייח תילעה ימלש היחי אל יכ בזכה
 דפב ע־־יחא היאר שי ןכל׳ עמאה לע הדלמל לכש לעב לכל הנלכנ היאר לזל מלע ייחל ןלהב יחיל סללקנלא למגרע ןכ לעל
 הל העא שלדק םע יכעמל םכיניע ןיב החרק ללייסע אלל לדדלגעע אל ביקלא הל סעא׳ינב׳ארשיל השמ םתל ימאש תאד
 עליהל 'ת יחב ךבל ךיקלא הל תעא שתק םע יכעמ לע תדיגעע אל׳מאי ךיא יכ הימעמ יבד האינת יפל זחילכל ךיקלא

 תמדאה ;נפ לע ישא םימעה לכמ תלמס םעל לל



 *ד רמאמ

 לע לב^גיהל דאי דעמס יפלעמה לע יאדמ דמיי לכאעהלל יעטנתל י)אד תזדפעב יכ ךפתכ אלה יכלה תנהל'תמדאה
 תב ת;ייה תבלטעילגימ יכ ךלם3זיעבט5ידיבא לעגאדנק לא לייבחל מלאל תמלד ת? ייתל יחא סיא לעמ זימש ךלת ןכ

 3ימה לע לבאגלהל ךל ילאר ןיא סימעה לכמ תללגסל שלדק סעל סשל סינב סעאש יחא* אלה ךכ קלספת׳יפ לכא
 רבשנש שיח ילככ לילע סילבא^ימ ס3יא יפלל לנקלקגל הדבאל ידענ אלההעמהש סיבשלח סנקאש הדלי הז ט יאדמ ךמלי
 \'ידת יגילי מלע ־יעטבהל ןיאל אבי ה יכלא יכ הנקע לל שיש יבשנש בהז ילכל ףסכ ילככ אלה לבא ןכ לניאל הנקגנ לל ןיאס
 דחא ימללכ ךיקלא הל ה5יא שלדק סע יכ סייס הזלל׳ תקלחי ךידב ךללהל לנמת לבהלאגרדייפ לע יעטנמה סדאכ אלא
 'ילכשה סע קבד3י אלהה^ימת שפנ קפס ינקלבל להמלדל ב־יקי יבד לכ שלדק־סע ס^לאל סישתק ליגיישמל שלדקעי אלהס
 •ינחלי לילע יעטנהל אללגלמה לע דדלגתהל דאי ןיא ןכ לעל זלילעיעישמ סישלדק סטאלתהל איה השתק יכ״סילדבנה
 ל הנישכ לניזאה שרפ ^רסב השמ ריכזהש הממ היאר איבהל דלע שי ןכל'3ילמת יחא שפנלגיליאשה שיש הימ הזל ׳יאדמ

 אלה יכ סכמ אלה קי יבד אל יכ לגל סליה סכעא הלכמ יכנא דשא הלאה סייבדה לכל סכבבל לתיש תא תילגיה סל/ תל
 שב רטש לש לניינעמ ריזחיש ךיינ יבד סלייק יטש לכבש לתכ יכ הזל'לגל המדאה לע סיתי לכייאגל הזה יבדבל סכייח
 הל יכחליה רכשה הילכיה דנמ סיגשלמת יכשת ינימ ב לע זלמיל לללה סייכד ןאכב העית בגזיכ ךכ הנליחא הטישכ
 לע דיעהל ידכל ׳ המדאה לע סימי לכי־לאק הזה יבדבל מא ימשגה לעל׳ סכייח אלה ט תלא ינחליה לע ׳ יימשגה רכשהו
 5ז יחא יבד אלהש לבשחגק לא מ7לכ סכמ אלה קי יבד אל יכ ינחלרה לע תא ימשגה יכשתל ינחליה רכשה ןיבש לדבהה
 הלכשהה דנמ הנקנה לכשהש יאבל הזלגילמה יחא יאשנה^ילדלהגילהת איהש שפנה לד'בייח למנעב אלה לבא סכקללן

 ה ןישלל ׳למה ;לחא שפנה סלייקי עייחה למנעב אלה׳מאמה הזת טכ יפבלגה תאתה ןמיתפב לניאכש ססה ;ידל בעכ
 גי הזה יבדבל מא ימשגה יכשה לע לבא ׳ אלה אלה מלע תאיס -יפדה ץיכעמ ינשת זכ פב לנדאיבש למכ הז לע הילי אלה
 ל ךשמנ יבד אלא יכסה ךיע לניא ;ילנמתל היל;יה סליק דנמגשלמה ימשגה רכשה יכגימנהל המדאה לע סימי לכייאע
 ת ןמ טכ פ דאכגקנש למכ יכשה יקע לניא הקדכה לע יכזלמה ךיקלא ת ךכיבי הזה רבדת ללגב יכ ןכל׳ הילגיה סלייקל

 ;יא אייה יטיפה שיאה ללמג לע יבדשכ אשא ישפנ ה ךילא ילליזמב דלד תא סיבל3יכה ןמ היאר איבהל שי ןכל׳גה תאמה
 ענש אלהל ישלנאה.תילכגדתגישיש ידכ ילחבל ילאיש ךידת לגזילא היליש לד יחבי ךידב לנילי ה איי שיאה הז ימ תא סשה
 זשכ בלטב לשפנ ןיל;י יכ תאי ךיא ^יגהנקלמב^יידענ שפנה הגקיה סאל׳ ן׳יא לשייי סייאשנה לעיזל ןילגל כלטב לספנש

 תא ןכל ׳ סיגמג הילע ןיאש היליב היאר לזלעימה יחא שפנה לב קלקס דחלית בלט שיש הימ לבא ץיא שריילעיזשכ
 ^ שיש הילי הזש קדנ ל^ילמב הסלחל תא קידנה לעל עשיה שפנה ןדבא לע זלמיל הלקע דבאגד עשר סדאגקלמב התלש
 יגחיאר ליכ" ד עמש הבלשע לעב לע תאס היעשי ידברמ םיאיבנהמ היאי איבהל שי ןכל׳ עלתה רחא קידנת שפנל הלקע
 ש יפל יכ וילע תאל יבדמ אלה עמה לעש הילי ליליבאלל ריכזהש רחא יכ׳ ליליבאלל לל סימלחנ סלסאל להחנאל להאפיאנ
 אלל ליליבאלל לל סימלחינ ןיאל ליליבאלל לל םימלחינ סלשש ןיינעב ץיאה לכ ךידב להחנשב לעלא אפי ליכיד האיש

 אלש סלכ לעדישכ לילבאלל ׳ יישפנהעליאשהה לל ןמיסכ סה לל סימלחינה לבא ןלדבאלךלקל שפנהדספע סא האלפי
 תילעה דנמ סלנא לבוקמל עודי היה ישפנה'ליאשההס הדליש תממ הזל יינחלי עליאסה לל היהי לבאעמהעלקע הדבאנ
 'סמיש ידכ ישפנה ליאשהה לקבלשע רכסב לל סללסיש ךידב ליעלנלעת סשה לתאפייס תבלשעה לעבל איבנה דעית היהל
 ךל יעענל לגל ךלע יכידב סא למגה ןהכה קדנלהי ןב עסלהיל 'אלליה דעי תירכזעאלבנב ןכל מליבאלל לל סימ־חט הזמ
 ^בהל יללכי לניית תלאכ הביה ייבדל׳גה׳ליאמהמ ת יפב ונשריפש ךרלה לע שפנל סייק להזס הלאה ידתלעה ןיב יכלהמ
 ראבלינל׳ ינחליה רכשה לע סיק־ספה ןמ איבהל ספאש ליארה ינימ לע דיעהל וב שי לנבעכש המב אלא׳יאיבנה ייבדמ
 :יללכה יתשגהל יטרפה ינחליה אלא׳יבי לבשחש למכ יימסנה יישאה רכשה דלעב רכזנ אלש ונירבדמ
 כ ׳ לז איתל תילעה עלללכת יישפנהעלראשהה חירכהל הקומע יעלי;ינויעעיחא ך־יד הזב יל שי דלע 'אפ קר^
 חכ סדאב שיש לנגשה ישאכ הזלו לפלחעתעללחעהמ אלא לאלבי אל לפלחעמה עלחכה יכ ונראיב יבכ
 ויחהענעלנה תלחניהה עללזעיחא תלחעתמ אבי סקת לדבלי לב^סא חכהס לנעדי סהת לדבלי לב חכל זובל ^עעשי לב

 עשעשחנה חכמ לל האב הפדסהס לנגסהלעלפלחעמעלחכ יעש ןהש לכאת חכל ^רלס חכ לב אנמנס יאגיזה לתכ ח'בב
 לל שי ח בה ןת סדאה לדבלי לב ישא חכהס לניאד רסאמ ןכל'קילחה אלהש עיחא תלחעהת לל אבי לכאמה חכהס לנטפס
 ס ימלחמעלטספלמהעללכסלמתלעלדיפנהעלימנעהעגשהב הזלעליתסגהעלחכהן-גןיעש ילב למנע ינפב דחלית לעופ

 גיסהסכ הז רלבעבל׳ ^׳גה דספהב דספי אלל /!ןיגה׳ללזב למנע ינפב סליק לל שי חכה הזש לנטפש דספנ יעלב יבד אלהש
 טפש סימשה /!)וע לכלל המהבה לכלעלמש סדאה ארקיל יפ להזס רמלחמעיטשפלתהעתרפנהעלימנעה ןלסארה סדא

 ה גילע הלגנ דסאכל אלהה חכה סליק היהי המב יעש אל לבא ודספהב דספנ אלל ימלחב הלענ יעלב יישפנ חכ לל שישב
 שפנה סל'ק יכ לל ־יאבענעלמעעלת לנממ ךלכא סליב ט לנמת לכאע אל עייל בלטעעדה ן׳עמל לתלנל ססק



 ׳דרמ^

 סדאגייטי למכעמלשאדהעמהלאה עיתדה רשאמ?׳ מיבד לע ילבג^שב תנחמימל סשת ןל5ר השעעס המב היהי שפכה
 סלכאגסלמ היהל סשהגזילכתכ המנע ינפב שפנה סליק אלהש לניתאש ינחליה הזה ללמנת סלבא לכשלמ היה תננקיל^יל
 סידעימ ליה ךכיפל למבע סדא יפמ הז ללבקל לעדיש סשה יפמ לל נס המל סדאלגשלהש המל סלבא ראבענס המ דבמ
 ךל דשא לכ חקא יקיבמ לע׳לבנלק סא לדבעל מלאה ןללאכ לייבל לע יכלעל סשה יפ ה־יממל יכחלרה הזה יבסה דספה
 ל3ימבמ לע ליבע לע סדאל סשה דעיש המ להזל לל ישא לדיב יאשיס ילכעי אל סאש איה קפס ילב הזה מאמה^ינבהס
 ^םל המבע ינפב שפנלל למבע ינפב ^לנל שנלע איה קפס ילב עאזה הללפכה העימהל גזילמנלעלמ לנממ ךלכא סליב יכ
 ה הגקיה אלל הלשב ךלינש המביילמןי לילשעל קיפסמ לב ישא יעבטה חכה היה ליעדה ןעמ לכאש סדלק יכ למבע ינפב

 לכאש דקאל ךרדה הז לע דימ;י '^יגה סייקלניס הז יפל ישפא תיהלץלחמ ^לגה לא אבה זלזמהלזיילמע לעעיבט הכליהה
 זלנאקהמ זלשאיב דאבלינש למכ5ולמיש חיכהב אלהל ׳ סליה אלהש למכ הילמ^יה לעגייביג הכליהה ה^ייהעעדה ן׳עמ
 ב אלהל הילמ^יה לע הכעהה יבנע אלהה סליב יכ מללכ <גןגנה לע מאנהלילמעגזילמ לנממ ךלכא סליב יכ לליכת מאש להח
 א הכ5יההלא הלשהרלמגלהעלשעליעבטהחכהלכליסידכחכהיגןילחהלהיהסייחה ץע עבטמש דלכעבל*למישחיכהכ
 ל ׳ סללעל יחלעעדה ץעעליכאבגלללעס המ זק3יי ילכלכאל סייחה ץעמ סג חקלל לדי חלשי ן׳פ הגיעללעכה מא יתלילא
 דספקש היה שפנה סנלע קלגלעדה ץע גיליכאב ^לגהגי3רימ טשפ תכבהל טשפה יפכ סיקלספה ללאגינבה ךיד להזל
 אלה סשה 3ימבמ לע יבלעה שנלעס יחאל ׳שפנהעעימל ^לגהתיגיימלעזלמיל לעכבתילפכנההגיימה איה יזל *עלמתל
 לבא לכשלמל עלדי היה שפנה סליק יכ האיי הז לכמל * קפס ילב המלייק אלה ססה ת ללבמ סייקמה יכס הנה שפנה תמימ
 דבלב שפנל אלהש מלא סהש אלא שפנל היה סדאל דעלימה שכלעה יכ סידגמ לנכיד יל ביב קל * סתיילת יימלשל חנו סדא
 ע זלקי3י לע תיאי ןיא ^לגה שנלע ןקתכ אלש דלע לכל סיבלנחכה טשפ היליש למכ כג ףיגל שכלע לב היהש מאנ לנזיכאל
 עיגי כג ללמגה '^לגהתללזב אלה ספגל דחלימה שנלעה לנלכ ייבדלש יחא לימל סשהתלנמ תיימשב אלא שפנה שנלע

 ייבדהש יפע אל סשה תלנמ לע היבעב שפנל׳ישנלעה הדעיסכ הילעה לב תכרד למנעב ךידת הזל ׳ <!ןטהתללזב שפנל
 בלחב קל טל שפנה זלתיככל ץמח לכלא לכ יכ הילת הימא ייהש ללכ קזנ סהב ןיאל ^יגל׳יגילאכ תלנלזמ סה סייסאנה

 ןמז לכב בלחהל חספב ץחחהתליכא ןיאש עתי יבד אלהל הימעמתלסלאה שפנה התיכנל בלח לכנא לכ יכ היית מא
 ^אל ׳ אטנחה שפנל שנלע אלה הזהתיכה קפס ילב לבא הז שיחכמ שלחה יכלימללע ילייב לכלאה תיכיסתלמה ימשמ סס
 יכ תלתיכה לכב ןידה הז ןיא ןכליכנ לעיזל אלה ת־יכ לז סימאכ בג אטיחהעיזל עיגמ ססנעש תילתבתלגייכ ז־י סא
 ע הזת עיגי אלל סעע אלב לעיז לכל ליכב לתלמיש בלח תיזכ לכאי סא הנש סיכמס ןב לתליהב ןבלאי יכ ישי ןיד היהי אל
 שנלעהש יחאל׳חיכהב אטלחה שפנל עיגמ יכב שנלע שיש ראבתי הזמש אלא הנש סינלמש ץב תלמייכ אטלחה לא שכלע
 כ ח רכשה היהדת״י^ת אל אטחת אלס ספנהש הילי תז ףיגה׳ללזב שפנל חיכהב דעלימ אלהתיתיככ השמתילתב יבזנב
 מ לביקתה ךידת למנעב אלה םיפלחתמתלמלקמב הילתב יכזנהתיכה ןמ ןבלמה ךילה הזל * ^יגהתללזב שפנל עיגמ
 לדיחי לנב ייחל לייח לניבא סתיבאסאת קלעלבקעילקחני סהיבאכ םידיחיה ןמ סתללזל יבעל סשמל חנמל םדאת
 ) עיז ךל איקי קחניב יכל ליבילא יעשתא לעיז שייישל ןענכ ץיא ת׳את&יל לל תמעלימ ליהש תלימשגהתלחלנהה לכל
 כ יכל ׳ דימתמ סעטב יאשתל יחננ סליק שפנה םייקתת סשהתלנת סליקב יכ עדלי לתליהב לדיחי|לכבתא טוחשל ךלהל
 סא׳ייתשנה סידלעייה לכבל גייחא לתיכב לנפח המל אגהה סעלנה ןחתזידכנ תיהתל חלנת אל איה סשה יפ תא ליכעב
 תית אל הילמג הבהאמ סשה דבלע םהיבא תיהש יפל יכ מלל שי הזבש אלא * שפנה סליק אלהש יחננה אלהה לטה דיספה
 לכ חיכמתיעמא הנעט איה לנימאס הללכב הנעטה לית לבא ׳ סשה אלהש לבהלא ןלני םילסהל אלא ללכ יכסל ססגח

 דעלימה שנלעה ןת חיכהב ןבימ תלמה יחא תמליקל שפנה יכ ש תליהל לכס לעב
 לתיכה סנלע דנמ לנימאש ךידה ןת ןבליש הת לע הזב הכמסל ילאיבת הילתה לב הביחיה אל תמל ס^ואל
 אפניהס ךידכ ישפנה יילח׳לאפיל ששח הילתה ןתלנ יכ תזב םעטה הנה* שפנה לאתיעלימה התימהל

 ה יאסתאפיל סלחי אלל אנמנה יללחהתכסתלאפיל סלחיקהבלתה אפליתס למכלתלפיגה יילחתלאפיל ששלח קהבלמה
 מ אלהל ׳ אנמנה יליחתתבסתאפיל סלזייתלשפנה אפמ ק סלכל האלפית ךסמת הכסהתאלפיב יכ׳יכשתנה םייקמה
 ינב לכל סדא עיז לכ סינלמדקהש יפלל ׳ החגסההתלאינמ סע אלאיישפנה סנלעלל יכסלתלאינמ ךיד ןיאש יאלבמ
 הזלל שחלמה יחא׳יכסחנל החגשהה יסיחכתל זע ידבלע ליה סלכ סתללזל םהיבאל יבעל סס ןלגכתלללגס׳ידיחית יתללז חנ
 'ינימאמ ליה אלל לתלאייקיחימ ליה לבא חנל סדאתילתמ סלנא עודיל לכסלמ היהש ייספנ הדלעיה לתלאל ןישסלח ליה אל
 'ירבד סהיבאתילתכ דעיל אלהלתיחא ךיד בלתלמללעת עיליה םשה יחבתאז ילבעב* סלחבגשלמ היה אלש יחא ל3
 דבעלשמ לנניאל׳המ ליניטע יטיפ לכב חגסלמ אלה ליתלנת׳תלשל ת דבלע יכ*לילתל עבטה גהנת דגנכ סהס׳ייפלג יימשג
 'ייבדלתטעממ ךידהס יפל ךמס הלדגאל הככיבאל ללדג דגל ךשעאל טל ךניאת ךל ךל לע לזיאס להזל עבטהגהנתל
 תבכיבאל עיזה לע חיטבהל ללדג יגגל ךשעאנ תאנ ךכל,ססה תאת״עממי ןלממהתא תטעממל עיזתתאתטעממ



 'ד רמאמ

 ט;ימלהל הח טשה לע החשכה ךמס הלד׳ני^ל • ןלממה לע זיחטבה תככיבא)עיזה לע חישבהל לנדג ילגל ךסעאל דמאנ
 ןינעל ריפכ סלמרי ךלרדי ןעפל לחס לע לבא׳ייעבטה ןייזמה להלקדי אלל עבטהגהנמל ללכ דבעלסמ לגניא ססה דבלע
 'ימסילעתה 'י^סלמתל׳לעלאה׳ייסעב תמ תסמ׳ילתב ססת לב ךידס ךרדה למכעב אלה׳הרבאגקיעיב נמנס ך-ידת תזל ׳
 סייעבטה סייבדהלכלכא סייעבטה סירבדצדבעלסמלכ^עגזרנמרמלסל ססהדבלעיכסהלררכ^מסידכלכל

 ^זלעמי אבמכל תמ5יילכ;ד עלעל;י לילא ךסמי אלס סהמ דחא זיאס׳ייעבטה סייבדב אנמנס יחאל לילא סידבעלסמ
 ת תלגמל לכסלייס י^יס סכ סהה סימעמה ןמ ןהה תללעלתת לכסמיס יזט סקתה ןיא תמגילללעפל סיסעמל סיכסמנ
 טהמ לכסליייסעמל^ילללעפ לייכמ לחל אנמנ ןכס סהה סיסעמת ןמ סכסמתיזטסקתת ןיאס עע׳אלנחללעלגיתד^
 איבמ לכלרנב םנע לל סיס ימ הסא המב ^ב^יבסגיכסמב יכזנס תמ למכ סהמ תז ךסלייש ימג סקהה ןיאנזיללעלמ
 סס תכזנס סיכי ייחא סייבדל דח דח^ייחנ עלב עלבנזייחנ דח דח יכה ימלאל לדקדקלע לל חינמל קמה לגינאמ סנע
 רבד יןירלרא סיאלסק הדסה לכ אללדינל רבד יןירליא לראס ללדגה ־דעילא ר ןינע ןירדהנס בסמב רכזנ ןכל * ןימה הזמ

 תללזב דבלבגילעלדי מלב^ימרכזתב׳יפא לא ןעלא ־יזיג סקתה ןיאגללללעפגזייי^עבס האריש דחא לקמל סלכ לנבקעננ
 ןהעלללעפל סיסעמ תנמלעה המכחה הדעשס ליאנ לנא ^אל ׳ ךכ ךסמיס יזגנ סקהה ןיאס תמ לעפ סהמ ךסמי הסעמ
 סהמ הז בייזיזיי ךיא עדנ אל סא ^א ייספנה סנלעתל ללתנה מלעעי סהמ ךסתנל םהב רשקנ היתיס הדןזיהגילבמ הנה
 דזיג סקתת ןיאס ליללזל הלבקה ימכח יפבגיליכזנה לב^יל לא סהתעלללעפל סההגיללעעיה ךסמה סעט עדנ אלס ללכ

 לבייחגלד סתב לישקיל הנמכבלסענהמלייבעתלגלמנמת השעמל לכסמי תדלקב ידעממה סיסנלעהל סילילטה ןכל ךכ
 ןיבמ דייטנ תיתד לליעד ^־יט^יס תיזג לילע 'ייזגנלהיה דלתג עסר רבנ דכלבנ ידהש עדגל ליגללבסמ רבדה ייתתהכ סהמ
 סנענ המל אר^ב אבבמ חיפב לזיאס דע הקדנה לבמ רכשב סדח בי היזג סללארחאענל גלליחה סע יתל סדא ינב
 " טל ןיינע ןחימב ך^יילעלקליפ הקדבב ךאטחל ךלע יפסי יכלת אכלמ ןתל גס -יבנ דכלבנל הנע לאיסתס ינפת לאינד
 הזלל ׳ לל ילאר לבקתה היה אלס פע"א הנתת ךסמנל הב רשקנ הזת דכסתסל היזגה לטבל ליעלגי הקדנהס סדלפת ירוי

 ןיד דב לגלית ד ללטבש פע א סדקתה קיב ביחסת לזייא סיסנלעק קנעב זכל׳ז:יי:>י'מ הקדנ לבקל הנלר יתא י היה אל
 ולנלדסבקת לא ־יהנב עבלט לא קנת׳ייחקנס ית ׳ לגלסילד היח לאגנה ןת לפלנ לא הליקס׳ידיגזינס ית " ללטב אלקףקית ד
 טת גלמה ןמסנה דיעתש יתא ןכ היהיש ןיתאנס ילאר הז שקתה רלטי אלש פע אל הרלקהקינכת ־יאסב אלה ךרלת הז לעו
 הע^ ■ךילסהסכ היתב אנתגל תזלל׳הדלעל ללדג דלסי הזל דלגלתגילגת ייתלסלל טיסחללעידנל ענכנל דבעלסת עבטה
 קךיתהל לכרדת ןיאל לב תלבקה האבש הת יפל דאת ־לת ץע אלהסטפלדדה תית ץעה למ^ יתה לקקתיל סיתה לא ץעה
 קחת לא בס אלהש לז ן*^ לב׳יפס תת אלה הזה ןליסנב ןיכנה יפהל'לתסנ ססל טפסתל קח לל סס סס לקכת יתאל ׳ סטלה
 תסת הסנ סס יכ לי להסנ ססל ׳ דיקפא היתב קנידיקבס לז סיתאכ םש טפסתל קח סעת לא^סס ^הס לדל טפסליהו
 ה סיליהס דע ססהקיינת ייתלסל דבעלסתל ענכנ עבטה היה ךיא סהל האיהסכ סעה ינפל הזה טפסתה^יאל קחהגקא

 ק־ימסל רקלנליל קנזאהל סעגל ליעעב ־יסיתל יקלא ת ליקב תסק עלתס סא תאיל לילא ךמס הזלל ־ימה ץעב לקקתנ׳ידתה
 סירסיה ירבדת הסלעל ססה ללקל עתלסה יכ תאי׳ ךאפמ ת ינא יכ ךילע׳יסא אל ירנתב י;יתם דשא תלחתה לכ ליקח^לכ
 ת יילח ןטכ סישתקתיסב סהס סקלאל סיירקלרהי סיאללתתת ללבנ אלהש יד אל ליקחל מקלנת ייתלסל לינפל סינדנהל
 "לחה יכ הזל ׳ סהת לאפת היהי תנשה יקיפ ילנשב טזת דנת סדאה לע סילתת סייעבטה סיילחה ןת׳יפא אלא סיינמ
 ביבאב הלחי ייתדהש רתז^ ללאכ טזת יפכל 'יקיפה ילנסת סדאה לע סיאבת סהל סייעכטה׳יילחה דחאה סינית ינ•
 םיאב סהס סקיללזל סיייבדה סיילחכ רילאב ליקי םדנש דנת סדאה לע סיאבה םיילתה רחאה ןיתהל״קקב יליתאתו
 םניא לללה סיילחהל ישהת שנלעה דנ לע סאל הרקתה דנ לע סא םדאת לע סיילח סיאיבתל םעבטמ סינלדה ילנשב
 אל 'ירנתב יקליס *ישא תלחתה לכ יתא ללא לעל סיינמ יילחכ סישתגקתישבל ןלחת אלא לעבט דנת םדאה לע סיאב

 קי תנשמב תסת דעיי ןכל ךאפלר הינא יכ תא לעבט דנת םדאה לע יאבה סיילחת ןת ןלסאדה קתה לעל ךילע םיסא
 יטפסתקעיליסב יכ׳ליא ׳ ךב סתיסי אל קיעדי דסא׳יעית׳ירנת הלדת לכל ילמי לכ ךמת ה ריסהל בקע היהל סרפ תדלקי
 דיסתל להזל םדא לס לעבט דנמ סהס 'יילחהת סא 'יילחה ללא ינימ ינסת לנלנמ סראה היהי סקייסעל סקמיתסל תיעיה
 יתלסס קילילתל הז לכל " ךב סתי£מאל סיערה׳ידנמ הלדת לכל להזל סיסתקתיסב סקס סיילחהת םאל יללח לכ ךתמ •
 ימעהס לתכ ייעבטה ירבדת ןת הלעתל אלהש יפל ייעבט ימלב לא׳ייעבט ןה סייקתתל םיעגפה ןמ לנלנתאלת הדלקה
 אלש סשהקיא וסנש םעה לא בלשיש רשפא יח יכטפשתלקחלאבשלהסנסשיכללנסריפסלמכתרתב ןליסנההזלע
 ׳ שהל׳ייחדכתה סידבדת ללאשישכ סהילע סעת סעכי אלל הקישנ תמ רתאל תסמל לק ענש אלא הזכ ןליסנ סתל לענמ
 תזב לנסדיפס ןמסנה יעמ ראשב לתכ ךסתנקילעלמ הזה ןליסנב ןיא יכ סעהקיא הסנס סשה לא בלסיש רשפא יא ם1
 סייבדל דבעלסת היה אל ה־יןמה יל׳ילס ךיא ןמסנב םתל האיה יכ תלל קחה לא בס לתסנ סשל ט לניתא הזלל ׳ תאתה
 דזלא יתא יכ הרלקי תנשמב השת סהל סדיפס לתכ הימ רחא דית היהש ןתתקלדרלהב סשה גללכ הקייה לזל ־ סייעבשוי

 היחי לדבל םחלה לע אל ט ךעדלה ןעמל לגל ןליהקיא ךליכאמ ךביע־לד דנעי



 'דרמאמ

 לל לארסי עלארהל ליה לכ לסענס טיסכה לכל זמה )ידיייס האדיס סדא היחי ה יפ אצלמ לכ לע יכ סל/יה היחי מבל
 אל ׳ ,סחל^יללזל סגיללז סדאה5יאגזיליחהל ללכי^יי לאהשל םייעבטה סירכדה ןת הלעתל אלה הילגלה יתלס יכ םעידלקלל
 סהינייכע לכב םהילע חיגסתללנלצדישלעל עבטה הנשת ישהש יבלתב לשענש םיעפלתהלגילעלאה לכב דאב^יהס חאל
 לתללקהגיזגלדה ןת םליב לבוקת היהש לתכ חגשהה־ןת ךסתכה יךיעה דבלה אלהש יישפנה לללונה םלבא ייב^ייש ש'כ
 ל^ םייתוגה םייבלהל ץיאה;ישליי ללעיל רלתג)יתא אלהשעלראשה שפנל שיש בקעיל קחבי םהיבא די לע חנתל םדאת
 םעיליהב יכ טקשהבל הללשב התלאה^יליהב םיישפנה החלבההגישהל םישנאה ללכליש ילכ היה^ילכאה לי לע התלאה ללכל
 לז סבלירה ידבל יפל^יקפסת הנעט לזל ׳ שפנה5יחלבהגשל3יש ילכ ילארכ םשה דלבעל דשפא יא םהל אל ץראב םיללג
 ב דחיב ^לנלל שפנל אלה ללתגה יכ תאש לז ןבת^י^עד יפל םללאל ׳ לבלב שפנל אלה אבה םללעב ללתגה יקע יכ תאס
 היהי רכשהש יאב^יי םשת יכ דחיב /*ןיגלל שפנל שנלע אלה ץילתגזיגילת לנתת ךלכא םליב יכ יפש יחא יכ תלל לנא ןיכייב
 : האיגשת לנליבי לאהל שלרלה הזב ראבל לניביס הת הזל םי;יתה ץיייחע יחאל דחיב שפנלל ^יגל
 יכ הזל׳אה תאתהתגכ קיפב לנראיבש לתכ השת ליריע לעב לכ לעץיביילחת חישתה ליאיבב הנלתאה 'במ קר^
 תהליאיבב לאבנ םיאיבנהל ןלעתשלר לילא נש איבנה ייבלב ןיתאהל בניחה שרלפת הילליב אבס יפל
 תח לבא ׳ השעלילבתלע יבלעל סיאיבנהליבדביפלכ אלה חישתהלקאיבב ןיתאת לניאש ית לכס ראלבת אלה חישתה
 לעב ללכ לע עביילחת דכשה3ינתאה יכ םלאה להניתאי אל םא הללכב הרל^ליה לטבלזיש דקע חיפתהגלאיבללנתאה ןיא
 *ייזיקלל יתסנ לא אבה םללעבל דבלבגללתסנל אלהש רכשה ןיתאיש ית םצלאל :ךלעב יפלכ לב דפלכהלגליקלא הדל5י
 יש יפ *עא ללכב סנלעהל רכשה דקע ןיתאת אלהש דחא ךיעפ רעמ לנניא הזה םצלעה רכשב ןיתאי אל םא ^א םיץיתה
 ׳ אבה סללעב אלה רכשה יקעפ לביתאד אכיל תלע יאהב׳לבת יכפ תא לזית םי ירהש על5י רכשה יניתת דחאב קללחיס

 ה עאיבלינת יה ןיאש תאנ ןכ לעל ׳ ךורא ללכש סללעל ךיתי ןלכייאי ןעתלל בלט ללכש םללעל ךל בטיי ןעתל לרתא
 םללאל ׳ הניתאהל השת^ירל^ק לעפ לכ ביילחיעיעתא תנלתא איה לבא יקעב דפלכ איקי ל;יאיב שיחכתהש רקע חישתה
 'ידלת םהש םע סישיפתהש יפל םהב דלפסה ךיאיל תאתה^ינללכ לז ןיא לעאיב לע;ילרלתהגלליטרפה עלאלבנה דלכזל
 נהירבדב3ילאכהגזילאלכנה לכש ןיבהש ית ללתלקה יתכקת שי ירהש לילע עלדלתהגזילאלבנב םיקללח םק הנה יגזיאיככ
 ישא ברל הדלהי ךלת להייקזח יתיב סלכ לתייקגננ רבכש ס;יבק לרתאש דע דבעב לתייק^לנ סלכ חישתה לע םיאיבנה
 ירבדמ לבא׳ ינש^ייבב הז היה אל הנהל ךל אבי ךכל^ת הנה'ליאש הייכז ייבלת אלא בישה אל לללה םירבדה לע בישהש
 0 םימיכסמ לזיי ןכל ׳ הז לע זיחיכת סכלפ^ היעשי ירבדב ןיאש יבלס לתבע ישא בר יכ האינל ׳ לילע בישה אל היעשי
 יב בלנקכה תאש הת* ןכל ׳לכל חישת׳ךיזחנזילשעל הבקה שקב לרתא לב למייק;יכ אלש אלא היקזח לע לימאנקלאלבנהס
 היארל ינסגייב לע תאנ הזש לשייפש ךלתל סלכל היהי דחא ךלתל לארשי ירהב ץראב לחא רגל סגילא ןתיסעל לאקזחיב
 יזיע לאקזחי גיאלכנ ה^דיה סאל ׳ אביקע ד ידבל ןתל׳לכל רלזחל ןידןקע ןני<^ סיטבשהגנישע קלח רפב׳נש הת יבלל
 הארנ לבא ׳ ךפהב םה לאקזחי ירבל ייה חישמה גקלתיל רלזחל ןדיגלע םיטבשה עיסע ןיאש אביקע ר׳ליאי ךיא הדיגלע
 ע לבבליז לע הז נש רשפא ךלתל סלכל היהי דחא ךלמל םש נש יפעי׳א יכ ינשעיב ןליזב ןעלא שיפת היה אכיקע׳י יכ

 תה 5ינק לשייפ ןכל ׳ יאנלתשח ינכמ ךללתה ךלמה לע לא אישנה לע לא לבבמזץיללז היה סא הימחנ לע לא הללהי עתפ
 ׳ בייהניע אכלמעיב ןת אעקפנל תאלעיבהעלנבל שילב הלכש ינשעיבב לתייקענ היעשי לש מעלאלבנ לכס סיסיפתה
 חה ילייב ךכח אל םיינע ליה ינש עיב עלחעבש יפלל הסיפ העלא לכל'לגל סיכלת ליהל׳תאנ סיפל ילת יכלת לעל לילע)
 ן׳עלש׳לרלנת לסעש לע םיינע ליה ינשגקיבעלחעכ יכ בהז איבאעסחנקעחע סייקענ ללדג יסלע לרסעענ םינלתשחה
 לכלא היהש ךלמה יאני לע ןישתקב ליתאס לתכ בהזלש סלאשע לריסעאסכל 5יסחנלס ילכ יאש לסעל םישחנב סלפחל
 דלכדכ יעליסל'ךד;ינ המלש לסת יאלפת י^די ינסעיב ןינב היהש סלללרלה ןינבבל ׳ בהז לשעלנחללס לע סיסליפה םע

 סרפ ךכת םרלכ הלכס יפל׳לגו׳הל החנמ םילגה לכת םכיחא לכעא לאיבהל סייקענ ינשעיבב יכ בג'תלאל 'לגל ךיעלשתש
 לע תאכ אל ינפל עללחעשהל ־ישבלכ אבי ןכל׳לגל בהזבל <*ןסכב לחיקת ישנא להלאשני םש יאשנ רסא סייגה לכת יעונהל
 'תאכ לכיא׳גגל שדח דת היהל ןכל לכ /*ןלליסב טי פ'ב תאמב יכזכש לתכ דבלב לארשיעתלא ללכ לע סא יכ^חלתלאה ללכ
 'תלל הכולכה לבא ׳ סיעללקל סידיככ םייח דעיי׳מל׳יעסלפה סיסכאה ייגפב לארל לאכיל ןכ הז היה סאש עלב ןמז לע
 ע סעלארב אלהה ילדה ישכא לכ יסלת לדמליס דע סהיאלי לכלל סהיככסל סלקלגעלל ליהי אזהה ילדב מהיס סיעשלפהס
 אב הפפ יילאג םייח רק }יכ כל ןכל *עי ליכפלעללחןישהל ל^יבשבץיצס ילתל לסלחב םלח ידמ לאביל םהה יעסיה סכוע
 ל דבסיל הלבי סיכלילע יסידקלל כס התל דבלב יכס תיב לע ליה לאינד לש ליעלאלבנ לכ יכ הללאגהעיגא האיקעדגאב
 'תא ןיכלילע יסידק׳תלכלת ןללבקיל ןכל סכמטנא לע תאנ לכה ןדעגלפל קנלע ןדע לע הידיב׳לבהיעילעדל׳ינמז טסהל
 דחא לבמ אלה סללע יכ אלה׳מא 'יתלע םלע לעל אתלע דע אעלכלת ןלנסחיל׳לעכה תאס התל׳ ינלתסחה לע׳תאנ יכ כג

 םינלמסתה לכ ללשמס לבגלמל דכק ןמז קז לכל



 "ד רמאמ
 רו

 לייחא מנב לכ לכלמל די^ת ןקז היהל םיכומשחל שאר היהש ללדג ןהכ הותעמ לע עילא׳יפ ב3יי זיממ קימעל זכלייכלליסחה
 ת יפאש סתייבדמ האריש ילנ זאמל אתופ ילג אל אתלפל אכל יבלב סקנ סלי יכ מאש לזי ירבדמ יפה הזל היאר איבהל

 אלא ן׳קה עדלי ך^לתה היהש הארי לאינד לא ךאלמה ייבדבל םהל סשה להלג אל יכ הללאגה ץק קעדלי סגיא םיכאלמה
 לבא׳ישרעמה לכ לב^רכשעל־חידה זניא לאינד הארש ^מח דה יכ מלל לכא קכירב לירבד יפלל לגינא זיכמ היה אל לאינדש
 עיב זמזב ליה ללא לכש סינמה^לכלמ דהל ידמל סרפ3ילכלמלנהלידמ5ילכלמלעינשהל ׳ לבב^ילכלמל זמר הנלשאיה
 הבירחהל לבב שבכש ירמה שמ״דש יפל הינש זיב המלפב זיעלעעלגילנלמיקה דח רטסללעינשה תיחב מאנ זכ לעל יניס
 לע שלירד לשמ חל לבא׳לשא לע ךלמל הלכינ שבכש רבנ דכלבנ דיעחגי היהש יישאעלכללד לבבל ידמ לע אלא לשמ אל
 'לשממ הליחגקה ידמ׳לכלמ שלירדמ שריל סיפ ךלמ היהש לנגלח יסרפה שרלכ ךלמשכל סיפל רבעלשמה ליכלמה לעל סיפ
 'לראנ עישילשת היחה לעל ׳ םימשה יקלא יל ז״נ ץראה לילכלממ לכ׳ליאש למכ לכהג׳ילללכ ה^ילשממ היהש ןיישילשה היחה
 ליאש למכ ד מהש דחיב דמל סרפ לע םיכללמה םיכלמל זמר א^ליחל קשאר עבראל הבג לע עכיא <גןלע יד (יפנ הלל
 ל ׳ [לי זילכלמגזיא לכה ריעי לישעבל ל^יקזחבל לכמ ללדג ישלע רישעי יעיברהל סיפל סידלדע םיכלמ הסלס דלע יגזיכה
 יבר א^רליח לע אבניל^ייבב [דא׳ליאש׳ל^כה [לשל יפה הז לע תיליל ׳3ייעיכרה היחה איהש [מעלכלמ הליזיקה הז יחאל

 )ילע 'כס [לדקלמ סלידנסכלאמ תליח^יהש סינליה לשממ הז לע סיפל'לגל אפיקמל אליחד [להלכ [מ אינש הלהד אמעיבד
 היחהגילשממ יפ אלה [כ ־יחא^יכס תמ לכל ןיסארה ךלמה אלהל ליניע [יב רן^ הללדגה [יקהל [מ ךלמ ריעסה ריפבהל
 הרעיב,קאסל תלבקת*יפ לע אלה חיסמב הנימאה יקע יכ לרמאי׳יסיפמת תלאל :סכמטנא דע ינשקיב ןליזבקיעיברה
 טבש רלסי אל יכ׳יבעס [ינע לע סמלקמ יפל לסיפעי סלכ יכ חיסמתקאיב לע חיכתב הרעי האלבכ יאיבנה ירבדב אלל
 ביתיס דע דימקקלמחלמב תלחקב תלעי תדלהי יב תלעמהל טבשהקלתג תדלתימ רלסי אל יכ סיפגייס יספא הדלהימ
 הדלהימ איהה הלשממה היס ךלמל ללאס חשמנש הליש [ביח רחאש יפל הזל ׳ רהטל שמשה אבל לליכ הליש אבי יכ * תליס
 רלסי אל'יפ תיתיל הקיילישבל למכ דלד לא זלמיד לבב אביש דע הליש אבי יכ׳יפ היהי ^ המחלמל תלחקב תללע היה אלס
 יס דע קקיחמהל טבשה הדלתימקליתל הלשממה ברקק אל יכ׳ליאיל ילא תרלס ינדא הרלס למכ ביקי אל למכ הדלהימ טבס
 שפאל לארסד איטבס׳ל^קנלא םגךןיש לארקי *יה םי^צ למכ םימע עתקי ללליכ םיטבשה לכלכבקקי לילא יכ דלד אביס
 אבי ךכלמ הנה םלשלייקב יעי־יה 'ליבקב דאמ יליג יכ תמאי [בל׳ לז עבארה׳יפס לתכ בעס המל יכסמ •יחא׳יפ׳רפקיט
 יכ סקלחכ׳יקמסל ידבע לאיקלאס [ב לבבמז ךחקא לילע׳כס לבבל־יז לע׳מאנ רלמח לע בכלרל ינע אלה עסלנל קידב ךל

 רהטמל ^•ינת בשד יכאלמ'ויאסהמ ןרו ׳ יי^ לימאנס חיכלת קנעה הירכזב׳ל־ימאנה הברה הלאכגזילאלבכלעירחב ךב
 לע 'ליאכ לכה 'יגל הדלהיעחנמ׳תל הברעל הקדבב תחנמ ישיגת הל מזד ךפהפי בהזכ םזילא קקזל ילל ינבקא רהטל ףסכ
 ךריה הז לעקלאלבבתלכלסיפי [כלרכנתעלנבמ לאדסיקאל סקלא לידבתל׳ינהכתקא רהטלקלחפסתה לכקקזסא־יזע
 ןמלטכאל תיעתסח לבלקמ היהש יגה סללקנא יכ הלבקה יפ לע ^ה חיסתהקאיבב תכלמאה רקע יכ ליתאיל רבעה לע
 הלבקה שיחכהל שפא יאל םמה דע לנדיב׳כשמנה תלבקה [בל חישמה לע תדלהימ טבש רלסי אל׳יפ ינשקיב [תזב ליהס
 :הלבקה אלה לכה קעש אלאקיחא ךיד לע׳יבןקכה סרפלל שיחכהל לכלנ הבלמאה ירקע ףא הלבקה שיחכהל לנאב םאס
 סללקנא ןמזב םא יכ׳תאיש׳מלאל שיש חרכה הדבל הלבקה [מ [יא חרכה סיבעיכק [מ [יא סאש׳תאנ )גחנאו

 תח לע בכמל ינע לכז אל איימש יננע םע לראל לכז לזיאס דע ךכח׳א אביס היה רשפא אב אל [ידע
 קלדעלימהקלבלטה לכ למייקקנ אלקלכלעה קבסבל סללקנא [ליז רחא אבס׳גיללל קללחל [ידה לעבל רשפא הזייפלל רלמח
 לע חרכהב 'דייכלמ םיבלקכ םיאיבנה ירבדבל הדיקב שיש אלהקמאהס אלא • חיסמ לכיאש םיאתה לבסחל לדי לע אבל
 טבש םקל בקעימ בכלכ ךיד הרלקב׳נס תמ ימכ הזל סקנקת אלל םלכ אל סללעל לליייקקנ אלש סקלעתל לא־יסי חיתב
 הזל " חיסמה ךלמ הזגיס ינב לכ רקרקל דלד הז באלת יקאפ ץחמל לזיאל ׳קש ינב לכ רקיקל כאלמ יקאפ ץחתל לארשימ
 ןכל ׳ קש ינב םתש סללעת לכב ללשמיש םללעל ךלת לארשיב אנמנ אל םנלקס ינב לכב דלד לסמ אל יכ חיכהבקליא
 [כ סא סליהקללגב לנא ייתל׳טל יקעבשכ [כ ץראה לע דלע חנ ימ ילבעמ יקעבשנ רסא ילקאז חנ ימ יכ׳מאנ היעשיב
 ב ינפל סדמלע הסלע ינא רסא תסדחה ץרתתל סיסדחה םימסה רשאכ יכ׳תאנ תיעסיב דלעל חרכהב המייקקנ אל קלע

 דג הלעמל ףיסב תלעקסל [לד לכב הללכב תמלאה סמק לע חרכהב תילמ דלעיה הזל ספמסל םכערז דלמעי [כ'ה םאנ
 איהה המלאה סס יאסנ אל םללעב םערז ראשנ סא ףאס םקללזל קלמעל [למע ינבל'יזיסלפ למכקלתלא שי יכ הזל הללדג
 כ סעיז ראסנ אלל םתס ראסנס ךפהב קליחא קלתלא סיל'באלתל [למע אלל קלמע אלל סקסלפ קמלא סללעכ קא יכ
 םייינמ סס ילגל םיאבה לכ לאךינ תבשעינל תיזחשכל לאקזחי תילע אכנקנס לתכ םימעפ המכ הביחנס סיינת לליכ
 סלאיסיקמלאב אלא סייק ערזתל םשה היהיש המלא אכתנ אלל עיזה אלל םשה ־יאשנ יכ םירנמ ע־דת םניאש יפעאנ

 השדחה ץיאהל סיסדחה םימסה םליקב הז הלקל סכתסל.סכערז דלתעי [כ׳ליאנ סהילעס



 ^רמאמ

 רחא'6רשי)י)תלא ןכ תספנע)וה מה0 דבמגלימלאה יאשפ למכן דספנ היהיש הלמל לכ ךידמ יכ מאכ אלש ידכ התדתש
 יפל סיללה לד סה סישדח ץיאהל סיתשה ייהש לספנ היהיש תללה לכ חיכהמ׳יאש״מא ךכל לדספיש אלה חיכהב לל:3חנש
 סדיתעד דלד חאתכ סייחכנ סהש תללכ דיתע םשה ינפל סדתלע סה ןכ יפע אל שלדחהינימאמל הילגיה ילעבעעד
 שתש ן־עלנ ה תא הכ היתייי תא [כי ׳ תספי אלל דיתע סיתייק ליהי סלישל לארשי עיז ןכל לכעי אל ןענ קח סללעל דעל

 ל רגעמהתלעבשי לאישי ע־־ז סג ה סאנינפלת הלאה סיקחה לשלתי סא על הליל ילאל סיבכלכל חריעלקח סתלי ילאל
 תיהע סללע ללגב לליייזיאיש דעית היה סאש הללדג הלעתל סעללעל לאיסי סליק לע הילת דלעי הזל ׳ סיתיה לכ ינפל
 יד3דת תאריש לתכ ינשעיבבהענקסייקענשיפעיא לאקזחיכ ישא עיבה קנבעאלבנ ןכל *הכיב אלל הללק הז יפל
 עאטח שדקתתעאעאטחל סיתע יקב ןב דע חקע שדחל דחאב ןלשאיב יקלא ה תא תכעלכעה יפבעלחנת סתב לזי
 ב איזע יתיב לכייקה סיאללת תא ישא בי ׳ אבל דיניעל איהש תללכ תשיפל דיעע להילא לז השיפ ןנחלי יא איה הללע
 לנב ינסגזייב ינבשעלדתלסתב ק סג עתשת ןכל ׳ לז האלבכ התייקענ איזע יתיבל תללכ השת יתיב לביךיהש ךידכ

 יתיב למייקגינ אלש לאקזחיב הברה סייבד שיש יאלבת יבדה תת לבא ׳ לאקזחי ייבד יפכ סדיב היהש הת לכעיבה
 תנ העיה אלל סיבברלעת ליה סלכ יכ ללכ ינש עיבב תתייקענ אלש סיטבשל^ץראה עקללח לתכ ינש גריבב אלל ללכ איזע
 יפל יכ ללכ ןלד סלשב התייקענש לניבת אלגמעאלבנ ןכל ׳ לאקזחיב*גש ךידה לע אישנל אלל טבש לכלגידחלימ הלחכ
 יכסתהז ןיאלעלא סינלתשחה ןלחננל סלשלרילע ןלי ךלת סכליטנאעלתחלתת ןהכה ןמילג ןב ^סלייפסב אבש הת
 אתמ זא לשבכש דיפסלג^נ ינבת ליהש שלדמהעאיבת דיפסל סיתיה ייבד ססב אנתנש תת סגל ׳ ללכגלגעאלבנ לע
 עתדא לע סיבשלי זא לאישי ליה אל סגל הלשבכ אלל דשי ץייאב שלדגנהגילשתת זא הטשפ אלל סינליה דית אילטיא לכל

 אלא שיפעיש יספא יא ךעללגתל ^יסמ אל ןלינעב ךכלע סעעלניק יפסב היתיי רכזש הת ןכל *גיג אלכנב אבש לתכ
 רתאנ סשל סלטיט ידי לע לנעללגהל <ןיס?ה דבכ ןלשאד׳יבב לבבעללנ יחא יכ ינש עיב ללג אלהש ןליחאה תזה׳ללגה לע
 זלי עיזמ סה סיעכש יפע׳אל ןלרתאהעללגב לנביאת לנעילגהש יתמעללג לע תיכהב הדלי הזש סתאעב ךנלע דקפ
 ליאה ללבקש דבת סלדאעב׳נעכה הארקל סינמהגללכלמעללכ רקא סללעב ללשמ סהש יפלעיעיברת היחה סתש רשפא
 לתכ הב לבבדעענש התלאה סש לע לאיקיעלתלאה לכל הלחעבו0ן*ו41ו1ו||1|1|ון0^ יע הנלתאה
 לתלאה לכליייתלדא לאיקי שע90מה ןכלעלתלאה ראשמ סהש יפעא סידלהי לא סילאישי לאיקילאישיעדל סירייגעתהס
 ה הזהעללגה יכ לעכה תאיל ׳ לאעמשי עיזת ליהס הלחע הנלליאב סיקיזחליה סש לע סילאעתשי לאעתשיעדל לכפתנש
 סתלדקה סלדא עתלא לע הז ןבלי אלש ידכלן■וו|41■|ו■ןןןן9 ןליבעבעאעללגהל דלע סשה ^יסלי אל דשא ןלרחאה
 לטבהל הדךקע העיה "יעש ־יהבגיבשלית יכ סש לש לצפ ןכ ץלע ץ־יחכעבשמ סלדאעכ תא ריעש רהב זאעבשלי קעיהש
 יעכל תלשתתה היאשנל סללעה ןת הלט ב תתלדקה ןליעלכלתש למכ ללטב יאנלתשח עיב יכלת יכ ינש עיבעללג סדלק
 דעסב סירכזנת היניינע לכ לשדפעי אלעיעיבייה תיחתעלשתמ ןכל * סלדאעתלא סמה סיאדקכה סתל ןלי ערזת סהש
 שי ללאכ תבדהעלאלבנו היטרפ לכ לתססיס יינעב לארשי יעשלפ לע אלל לארשי לע דבעש המ לע אל דנ סלשב לאינד
 איבנה הילאעא סכל חללש יכנא הנה׳ליאש םיאיבנה סעלח יכאלמעלאלבנ טיפבל יבעש הת לע לשיפעיש רשפא יאש

 ז סללעמ סייקענ אל הזש טעלבא לע סינב^בלל סינב לע עלבא בל בישהל א־ילנהל למגה ה סלי אב ינפל

 1 ׳ לעפב ישאעלאינתה ינשהל חכב ישאעלאינתה דחאה סיפלחעתעליאינת ינש סתל שי סייבדה גמ קר1ו
 ןזאה עעיתשל קעהעייאדכעיישלחה החגשהה איה׳אה ׳ ינפ ב לע איה לעפב ישאעלאינתה עגשהל
 הז דלבעב)סהיליתל בתמהל ך-ילאהלעל-יחשהל ןבללכ סירקתה קר ד בדתןת גישת לכיא שלחהש יפל השללח תגשה איה)
 [יאל סיטבתה רפסב ראבענש לתכ ךפתתל ללגע עכליתהלעללעת רשיה האדיעלאדה יכ תביה סיגשלתבעלעטה ללפי
 הגשהה איהל לכשלליהעלאינמהעגשת ינשהל ׳תלא דבלת סיברעלנליסחל אלהש תת ^ללחב עמשי עמשת ןכל ׳ סד־^קאל
 'ירבדל לעפב אנתנהעלאינתה אלהש רבדת עלתנעגישיל לנתמ סייקתה טישפי יכ שלחל האינה יבדת ןת לכשה גישיש
 באילא עא האיל דלדעא חלשמל ךלתשכ לאלתשל סשה תא ׳ לכשהעייאיל ירבדל סשהעייאד לעכת סחיי הזלל יאנתכה
 ל הארי סדאה יכ סדאת תארי דשא אל יכ לגל לעתלק הבמ לאל לתאימ לא טבע לא סשה לל 'ליא זאל לחישת׳ת דגנ ךא יתא)
 'ת לל 'ליא הלילקה תלבגל תאית הפי לעליה דלכעב הכללתל ילאר באילאש לאלתש בשחש דלבעב יכ בבלל תארי׳תל סיניעל
 'תללכ סיכיעל האדי סדאה יכעלתכת לד לעתלק הלבג לאלעלכיאה יעשת סהש ןבללהל סדלאה לר להאית לא טיבי אלש
 הארי סשהל׳ידקמה קר דכדת ןת סיגישת סניאש סיניעלעסחמתה,הגשהה איהש סירקתה דנת׳ירבדהגישי סדאת יכ
 יקתאה׳לאינתה אלהש סידבדהעליתנעעעתאגישת אלהש לכשה אלהש בבללעסחליתה הגשהב סידבדהגישי לד בבלל

 דחאה ׳ סינשל ןכ סג קלחי תככ ישא עלאינתהעגשת) ־• סייבדל ישא



 "ד רמאמ

 ן ׳ ח-יכהב ינדה ^בתהיבייגחיגר^^מנ זיהיגילבסה ישאכ יכ3ייעמ6 הגשה איהל ל^ילבסב דבדתגילאיבתנחגשה דחאה
 'לאיבח:קבס אלה יבדה סשהגיעידיש יפל ןלכןי גילבכג ילדליה הגשהה איהל סשתגיעדיכ דבדתגדאיגמגיגסהגיינשהל
 ^שתגיעדי דגמ איהש הגשהה לבא סשה ןלגיב לבזכיש דשפא;ילבסה ייאשלגילבסה לכגיכס אלה יכ רלתגה אלהה יבדק
 שלמ לגי^ גיעידיל ישהמגיעפשלמ הלקליהל הגיללזש המ לכמגייגיתא ךמלי איכנהגינמדי היה^י הזל)ללכ בזכגיש ישסא יא
 י ךיגיגע בליבגייאלנ לבב לע אבנגימ היהשכ היעשי מא הזלל * בזכגיש הל ישעאש סשהגיללזגי־ייחא הבסמ !יעפשלמ
 הזל ישא לכ אלל ישאמלזיאל ךילע לאלבי •ישאמ סישדתל סיעידלמ סיבכלכב סיזלחה סימש ייבלה ךלעישמל אנ ללמעי
 ^עידימגיעעשלמ ס;יעדי *ישאמ יכגיחאהגילבס ילקשל סגי/ימא לע סייבדהגיעדל סהל ישפא יא סיבכלכב סיחחה ט

 ה לכ יכ הזל דחלימגיע ךיינ לניא איבנתל הז ;יעידיל דחלימ ןמז ןיכייג ןה סיבכגכה דבמ סי־ידלסמה סידבדה גילכס
 סכל הליל ןכל •יקשה יאיבנל סיבכלכב סיזלחהל ימסלקה לע מאל הזהגילאילה איבנה ראיב רבכלגיי לילאגיללש גיעשק
 ספש לע למעל סימסלקה לרפחל סיזלחת לשלבל סליה סהילע רדקל סיאיבנה לע שמשת האבל סלסקמ סכל תכשחל ןלזחמ

 שמש ןיכייב סיבכלכב סיזלחהל סילדסלקה יכ מאי׳טל׳ה חמגיא חכ י^יאלמ יכנא סללאל " סיקלא הנעמ ןיא יכ סלכ
 ילע רדקיל סיאיבנת לע שמשה תאב יכ'ליא הזללגילדיגיעה דיגהל חמלבה עדיל העשה ןמכל הביגה עחיקלל סיבכלכ לא
 לכגילגזבל שמשגיללזב חמלבת קחקל ללכמ אל זאנ ילכב לכ יגילכת סניב למכ סלי ארקג הלילה ט הלילה לי סלית סהילע
 לע בישהל סיקלא הנעמ ןיא יכ יתסלקה ליפחיל סדלחה לשלבי זזלל ןנלעמ סלט תיהד הלילה סהילע ־ילקישכ סיבכלכ

 יכ הבריש גיע לכבגדאבנגקתל לכמ עמי ןמז סע שחי לל ןיאש סשק חלרמ אבנגקמ לגימתל איבנה סללאל ׳ סגילאס
 תכ יגיאלמ יכנא סללאל׳לי^ להזלהנליצע ר;ימ תבסמגיעססגמ׳ירבדה ל;יעדי יכ׳יבכלכתלשמשק תבונגיחקל׳ירב לניא
 בכעמ סלש יל ןיא יכ אבכהל לכלא^ע לכב יכ העתי העש ןייב יניא סשה חלר חכמ אבנקמ ינאש רחא מללכ ה חלי גזיא
 גי אלטאיה סגיגימאלע סירבדהגישתל סדלתלגיענלמהגיינשה הבסהל ׳ל^קללזב אלל דבלב ססה ןלברבדלנקלכה יכ
 ^א יבהזל ךקמא טפשמ סתב טלפשל סהל ־יספא יא תזלל סידיקעה סידבדבגיל;ימאכגקלבסת לכ^עדל סגיעידי קיפסע
 הילבד׳מאס להזל^.י5ימא טפשמ סהב טלפסל סלכס האלי לאיבמה לא לאבד סתיגילבס לכ למלשנ יבכש לרבעס סטבדב
 סבמ תגיהלאבל יבבי ססלכ עלדמ^עדל/יסקצ5^ :5^ל המחלמב הנב רלחיא לעגירעטבמ תעיהסכ איסט סא לע
 המחלמה טענ רבכסגילמלסנ רבכגילבסת לכ סש לטל ללחת ליגמ לא סיבכלכה טפשמ דבמ לא ססקת דבמ תזגיעדל
 הל גיטענ המחלמה לכסל ארסיס הנחמב סדגילמכחהגקלאלי מהל הסא די לע סאיב הכלמ הנב ארסיס יכ האלר ה;ייהל
 א יגיליא טפשמ הזב טלפסל לעלי אל הז לכ סבמ לעיל היילבל סתס סטכ י;יס ט לע איסיס טדעבל סד יכלפס סירלכגהל

 לקלחי לאבליי אלה הל הירמא כט1י אט הנינעגי הךקלרס למכח הילכד הרמאש לתמ ׳ סנלבי יפכ טפשמה לכפה לבא
 ךיא רעשל ללכי אל יכ ללס ייאלבל סיגימקר עבב תמקר סיעבב ללס איסיסל׳יעבב ללס יבב סאיל סי^ליחר סחר ללס
 טנ יגט טי לע סירלבגהגיסלחל ללס לקלחי לאבליי יכ היה רלחיאה יכ לטפש ןכ לעל ׳ סיסנ די לע המחלמה ןלחבנ היהי
 י לע שארב הכלמ א־יסיס מאעלאלי ליהס סדהלגילליעבה בלרל סטנאה לסלחיל יבנ שארל סעימזמ סחר לאכמי יכ היהי
 'יגימקר עבב מלל לקמעה סיסכ י;יס די לע סדה גיאגילאלי ליתש רלבעבל ׳ תמקיל סיעבב ללש אלא היהי אל השא ירי

 למלסנ רבכש ליבעס סירבדב לירלב לע יכד טלפשל סינינגטבאה לכס;ישלח לע ה־ימס תממ הז לכל ׳ ללש ייאלבל
 מגילרזעתגילכסה לכ לעדי סא ^א יכ הזל ׳גייגזי־ייאכגדבסה לכגיעדל לקיפסייאלס סדיגיעה סירבדב סכל סהיגדבס
 כ לנלברגללסעלגילבסה לכ לטבמ אלהלגילכסה לכמ תלעמל אלהש סשתגיעידיב רזגנהגיעדל ללכלי אל סיבכלכת דבלי

 הלעתל איהה ;יעב ללדג בילחגילט סע ססה ןלברב *דעת ־יטמת דירלהו הברש ;יעב רטמה רבע להילא אבמגס למכ
 העדי איה סירבדה איבנהגקעדיקכ הרמס הממ הזל ךפהב זא;ימגלכטהגדכסה לכ מהל ל;ילפ;יב שיא ^ככ הנטק בע
 ל לא ;ילכסה ייאש לטבל מיבל;ילבסת לכעבס אלהש ישהמ/יעפשלמ תגיליקל סינפ סלסב בזכגיס הל יספא יאלעיגיליא

 : עימסח דלזג;ט תמ יפכל לנלבר יפכ ןמייקל
 בזכה יכ המ בזכעס הל יטפא יאל קפס ילבעטייא אט סיאיבנת דבדמ סמה לגילא;יעגמה תעידט *דמ קר^
 שיא הטי אלש׳לדאה דבמ סא ןדדבגמ בקכה יפמ עדלנה לא יעבמא יע סדאה לא׳ליאנה בדב ללפי
 סתב ^יסמס לא ילארב סירבלה קבי אל סירבדק מלא לרמאנס יעבמאה דבמ סאל ׳ ליימ לע רבדת עדי אלש לא עלדי
 ונדיב סיאבמנה סיאיבנק ייבלל בזכי יעבמאה ןמ בעכה איבמה לא חילשהש דבמ לא׳ לל לרמאנ אלש למבעמ סירכל

 ;יבס אלהש יעל רלמגממא אלה הנה יסה אלהש מלאה דבה יכ ןדדבה לצאמ דב ס לסב בזכה סהב ללפט רשפא יא סמק
 נס ימ דבמ סאל ׳ינפ סטב תבמ בזכה סתב ללפט שפא יא קזלל " לנממ;ימלענ תבס סס היה;ט שפא יאל;ולבסה לכ
 עעס לילא עיפשמ יסה הט אל קליא שיא איבנה סט אל סא ט בזכה סקב ללפט ספא יא יעבמאה אטל כג מלא׳ליאנס
 ש יאלבמ אמ הזלל ךפקזת תיבל תתתצ פ־יקי רבד לכל לכעי הנלמא יסלעל ךט יגלפש ה;יבע:3ק קמלש מאמכ ייאלבנ

 ד י ;ימא שיאאיכנהתטאלסאש

/ 



 ד רמאמ

 ד)זע ןב היננחכ ל^יגשהכ העטש יחאל ׳ )ילע הלח ססה חלי ה^ליה אלל ייאלבנ עפש לילע עיפשמ יסה היה אלעמא
 הביה סיתעפ יענמאה אלהש איבנה ירבד לסנ5ינ סא לבא אלהה איבנה ירבד לסנגקנ אל סא לימלאל ספא הז היה יבכ
 ירבדב בזכה ללפיס רספא יא סליה לנידיב;יכסמנה הלבקה איהס בג ב;לכה איבהס ימ לא חילסה דבמל׳ העטיש ספא יא
 ךיס לנבגקא ליחנהל סדא סלס יחבי אל יכ סינפ סלסב בזכעס רשפא יא ןבל באה ןמעכשמנה הלבקה יכ הזל איבנה
 ה דע ןכל לנבל לנב ןבל לנבל לירבד ליחנמ היה אלגימא שיא איבנה היהש עדיש אל סא איבנה ןמ לבקש ןלסאדה באהל
 בש'אבמנל ׳ ןבל באמגלכשמנה הלבקה^דבמ סינפ סלסב בזכה לב ללפישרספאקא יגקמא סרשהעליה דחא הזלל ׳ סליה
 5ילא איה3יאזל ׳ סינפ סלסב קפסה לב ללפיש יספא יא.הלבקה איבמה דנמל לבקמה דבמל ן?ילנה דכמ^מא דכדהסכש
 לא יגקירבגזלאז ינאל לגל בקעיב עספ יבסלל לאמ ןלינל אבל מא היעשי די לע לאלגהגזיאיב לע לנמע ססה^רכש^ידבת
 הזה דלעייה סייקעיפלעניידבהגילא יכמאי'לגל ךיפמ לסלמי אל ךיפב ךיעמש רשא ירבדל ךילע יסא יחמ׳המא סעלא

 יספא יאש לחליל ססה יפמ 'י־ימאנ סידבד סהש דעימה דבמ סא ןידדבה לכמעימא סירבדהעליה אלה לאמה עאיבח
 א יחמ לרמא להזלעילבסה לכעבס אלה יכ תי לע בכעמ ןיאש יפל הזל סדלקה קרפב לנימאס למכ סינפ סלשב בזכיש
 לירמאמ לסנגינ רככ יכ לידבדבעילעט אבמיס אלל בזכיש יספא יא סירבדה לל לרמאנס יעבמאה דבמ סאל ךילע רשא
 דיב סלסלדיעיללג לע אבנעכלהיהל לגקלפמ לע אבנל בידחנסגיאיב לע אבנגלנ היעשי יכ סייעמא לאבמנל סימעפ המכ
 לאג לע אבנענס אלה כ א היהל שדלכ יעל סלסליי ןינב לעל היהל שדלכגיחלבה לעל היהללבבעילפמ לעל היהל'לבב ךלמ
 'ידב עלאל ליתי סלכ ךיפב יעמסס מבדה למייקענש דבמ׳מללכ ךיפב יעימס יישא ירבדל לדמא להזל היהגיל לאישיעיללאג
 דימנק היהעיש חיטבה דבכש בזכ סהב ללפיס רשפא יא הלבקה דבמ סאלעימא שיא הגיאס עדלי סהמ יכ לאלנהעאיב לע
 ייקעזירבהעיליה לע לתגגילא הזל'לגל ךעיז יפמל ךיפמ לסלמי אל'ליאש למכ קספהל קפס ילב ןב לא באמעיכסמנ הלבקה

 : סיאיבנהידילע דעלימהלאלגהנ^יבלע
 ינש ןיב הבהאה יסקלעיידב יעיילכ ינש ןיב הסענה סייק יבדל העלבש לא סליק הז יא לע׳מאיגיייב ^'!דמ■ קר5־ ^
 יל ןבל׳מא׳ רבדה לע דיעמה דעה למכעיידבה לע הדמ למליק היהישעלא הז יא סהל לסעד סהינס
 " סליה ךניבל יניב דע הזה לגתימאל סינבא לג הסעל ׳ ךניבל יניב דעל היתל העאל ינאעייב העייכנל הכל העעל בקעיל
 'יבלעיכב אבמנס המ יפל׳ייבה גיעירכ ךידל לינבל חנ סע ססה עיכסעייבה סלייק לע תילמ סייק עלא איהגיסקה ןכל
 עיב ןיכ ליבעיל סינסל לערכ רסא לנעה איבנה׳מא לידעיב ןיב ןייבלע עירבה יערלכ עהל סינסל ח ב ןיכעדח ליהס אלה
 גיא לל תקל ׳ סללסמ ליאלעיסללסמ זעל עסללסמ הלגע יל החק לל׳מאעיייב סהדבא סע ססהגירכסכ אבמנ ןכל ׳ לייעב
 ב רבלע ססת דלבכ האלבנה הארמב סהדבא האדס בח וי 'מאל להעיגיאךיל ליגיב שיא ןעיל ךיעב סעילא ךעביל הלא לכ
 הלאה סידזגה ןיב רבע רסא סא דיפלל ןשע ילנע הנהלבלעלכק׳מא סתדבא סעעיידבתגיעידכ לעעלאל סיד^בה ןיב
 גלידבהגלמירכס אלהעיידבהגיגיייכב הזה לעלפל סעעהל׳׳מאל גיייב סדבאגיא׳הבירכאלהה סליב ךלמסב׳מא ןכ לעל ^
 יל דזלא ^ג סה ללאכ סהינס ליהיס דע סתיניב הבהאה קבדלל דסקל דכ עידבה יגידלכ סיסנא ינש ןיב סייק רשק אלה

 ינסש למכ יכ עלאל 'ירעבה ןיב ןידבלעל סינסל ח ב ןיערלכ ליה׳יפל למבעעיא לגייימסכ תיבחעיא סה מ דחא לכ רלמסיל
 יללח עיגמ היה דסאכש דע לייבח יעבב סיגימ סתמ קלח לכ היהל יח לעליהב אלהת חבב דחא ^יג ליה סהה סידעבה
 כ סיסנאה ינש ןכגילתה קר םיקלחה ללאקנס ןיב דירפה אלל אלהה קזנה לא יללחב שיגרמ לריבח היה דחאה קלחב קנ לא ^
 קזנ הז יא דחאה סיגיי דשאכ יכ בייחעי הזמל יקלמה קד סהיניב דירפי אלל סייחב סגימהב דחא ^יגכ ליתי עייבה יעילכ
 דיחכי אלש ןכל למבע דעב הנכסב למבע סינכיש למכ לליבתל קחלדב למבע סינכיש לעיידב לעב לריבח לע אב יעב לא
 ינלפבמל ליעלדנס לל הלגי ןכל תער הבשחמ לז יא לילע לבסחש לא לילא ערהל סיבשלחש שיג־יי לא עדיש הממ יבד לנממ
 ל גיכהאל ה־רלע׳מאש לתזל למבעל לעבהאכ לעילא בהאיש לל ילארל למבעעיללז רבחה ןיא יכ למבעל סעלא הלגיש למכ מל

 ידג אלהש ךגיללז יבד אלהש בלסחעאל ךייבחעא ךעבהא ךכעלןעללז הב ןיא ךמבעעא ךעלבהאש׳מללכ ׳ ךלמכ ךערל
 ל ׳ ללכ למנעעיללז בלהאת ןיא יכ דחאל הללע׳מיגב הבהא יכ אבמגי הזלל'בלהאה סע בהלאה דחאגייס הילמגה הבהאה
 ןכ אל סאש לעירבב ןמאנ היהיש בהלאב חטבי יסאכ הזל ׳ למבעל סעלא הלגמש למכ ליעלדלס לילא הלגיל לב חטבי הזלל
 יללא יכ לןעלדלס מלא עללגל לל ילאר קא לצ קתבל ןמאנ בהלאה ןיא ישאכ יכ בהלא לכל ליגזילדלסעללגל סדאל לל ילאר ןיא
 ס יפל ןכ לניאל בהלא אלהש לב בלשחיש ימ טיפבל ליגדדלס עדמ לעללזגזימהב ללשכמלל הקלפל לל הז היהיל בילאל ךפהעי
 ליבדאמ אריעמ תיהש הממ גילי ליגימלס׳יעדליה מבהלאמ אריגקמ היתס לילא דלד אנמעי ןכל ׳ לנממ רמשתל לל •ישפא יאש

 לדגעמה אכלשה׳לנלדזל בילאת עיפיח לבוס יעיייה אל לר לנממ דגיסאל לידגת ילע יאנשמ אל אשאל ינפיחי בילא אל יכ׳מא
 זמרל יעדלימל יפללאל יכרעכ שלגאל יבהלא תעאש ךממ3בא ׳ לגממ רעיסנ יעיייה אלל דהמ למע בירל אכמ יעיית אלש ילע
 ארי ינאל'ךממ יהזהלל רמשהל ללכי יניא דלס קעמנ לדחי ישא מאש למכ ליגילדלס עדמ תיתש לעעיסל לפלעיחא לא הזב
 יש קינעב סלאגיפ לגילמיס סשל ללפגימ תיהש אלא הנקע הזב עדמ היה אלס׳מאל יגידלס עדלי ךעימה דכמ קזנ י געיגיס

 סלשל מעילדלסעללגל ל^מ אלס דכ סייח ללאס לדריס



 לילא הלגישייארלעבהאב חטביש ןליאנבהלאה היהישכ לבא׳ סייחללאשתייצמילע^ילמאישילדמאנה)׳ םלא םלשל
 מגי הזל)׳ ליזעכ 5יליהל ׳להזליטביל לילע בשחנה עיה ןמ עדיש הת לילא הלגיל לתבע לע אנקיש לתכ ץלע אנקל ליגקלדלס
 י לל ימאל לעדז לע אבל דיגז־עה עיה ןת ללבא עלדי היהש הת לכ לל הלג סתיבא סע קיב ססה3ידכש דית יכ אבתגק
 גיירב ךתע י^גיכש יחא תללכ יכנא ןד מלבעי ישא רגהעא סגל לגל ס;רלא לנעל סלדבעל ׳ ךעיז היהי ־יג יכ עד5י עלדי
 סהב לדבע^ישישל ךעיז היהי יניכ עדמ עלדי ןכלל ךעי־יז לע אבל דמלעתה ערה ךתת םילעהל םינפ םלשב לכלא אל
 א ינא םגל תללכ יכנא ןד לדלבעי ישא ילגה;יא םגל הנשגקלאת ד סללש^י דע ללדג ןמז דיתמי הזהגקליגהל ס;ילא לנעיל
 ל יטפשת השלע לשלדיפס סיקלא יננד לתכ יכנא ןד ןלשל יכ םדבעשל ־דלעל םיכסמ ינא ללאכ םידיבעמה די קיזזיא
 בקיזחמל םנד השלע ינא ללאכיפ יכנא ןד ןאכ /!ןאליביר הבידל סיקלא ינטפש לתכ יללקב עמשל די לע םיכסהש ינידל
 אלה לבא יכנא ןד םע רשקנ לניאש לי יפה הז לע הילי כח אל ןלשלל ללדג שלכיכ לאבי בח א לבא ךע־יזגיא בעשל םדיב
 3יאזה קאה3יא י/יניינ ךעיזל תאלנזיייב םיבאמיאהגרדכאלהה סמב הז לא ךמסל ׳ללכ העע דע יכזנ אלש יחא ןיינע
 עב ^ליהל לחיטבה םימכחה;ינקגיעד יפכמכיעתה דנמ סאל שכלעה דב לע סא מלעגזייזגנה היזגה לל תלגש דחא יב
 למה לכ דלבעש לניבא םהרבאל זתינ איהה תאימב יכ לזיאש להח םהילע םימקה לכ ^כת לעדעא ליבתלל מיזלעב
 ע מייכה^ימייכל לעיז לע אבל דיקעש הת לכ לל הלגיש מייבת ןינע יפל דאי הזל ׳ לארשי לע אבל דיגיעהגיליכלתה
 בת הניכשהש לזראש דע לנממ לחא יבא יעבב ללכ יפטבי דחאה ^גגתש לתכלליעבב דעטביל היבכ למע היהיש לתע
 ב)׳^ירבב למע סנכנש לכתלאגייבל יעטבמ פהלאהש ךידכ הזל ׳ תיבב יכנא לייע נס לארשי לש ןיעבב מיעטבמ
 דילימגזייקלאה החגשהה םהב קבלנקש לא סיילארליהישמלתלשהת ןפלאב סתיבא עיז היהי אלש יספא תיהש דלבעבל
 היתיג יגילחנ לבחל לתע סה ליהיש לעיז סעל סתיבא םע דיתמית^יירבגזיליכל תנלילעה תליכחה הימ תזתגזיידבת דבמ
 לעיז לכל אלה הלימה לע תללטבנ דימ םייגיבת ןיבגיאימ יחא תגייתש האימב יכ אבתגזי הזללדימגי סיקלאל םתל אלה
 ךייחא ךערז ןיבל ךניבל יניב עיייבעא ןמלמיקהל תא ס־דבא עיז ןיבל טשה ןיבןיייב מילא איהש יפב הב רכזל לייחא

 עיז)סשת ןיב ישא קלבדתל ישקה לע ייב^לא^ימתל הלימה לע תללטבנ ךכלש ראיבש ייה לגל םללע מייבל ס^ילילדל
 לנקתש להזל ׳ לנב ראשנש יקלאה ישקהלע תיאר אלה סמלאב דיממת אלתת^ילאה^יליתב הזלל לגקייבב םיקזחמה םהיבא
 לינהל איהש הזהמייכה מלעינזי זיב לראיבל שדלקגיייבעלאב םגיח ליאבאבל תלימתעכרב עבטמב תללדגהגיסנכ ישנא
 מ לנרחשמלדידי ליבהל הלב לנילב לנקלח יח לאג^ז יכשב ןכ לע יפב הב רכזנש למכגיחש ראב אלהש סנהיג לש תנידמ
 הל םילרעה יכ הגיימה לע הזה םלקמב מחשתעלבה ןיאל לנישבב םש ישא עיייב ןעמל אלה זיז יכ םעטה ראבלעחשמ
 כ סנהיג ףמפ לע בשלילנמא סתיבא יכ שידמב לחא ןכל םנתיג שנלע לע קפס ילב תאנ אלה לבא הב םדש סיללמהל
 3ימבת י^קלגי הארנ סא ^א המלאב םייק תזהגקייבהמלא האינש ןמז לכ זז ילבעבל ׳ םש סנכילמ׳יללמהגזיא ליבהל דכ
 תלא םישנאה לכלגילמל בליק אלהש הללחל סיתלד סליק לנחנא יכ הללאגה ןת שאי^נ הז ילכעב אל דימ^י לנילעגלליבלע
 סא /!ןא ןכל ׳ הז יללחמ היחי אלש שאי^נ אל יאשנמליחת ןת יבד לכ האינש דלע לכ יכ^יליחל חכ לב ןיאש לילע סיימלא
 ראשנ הזה ג^יייבת גזילא הארנ ישאכ הנה לנל לניזגנ לנ;ילקמ הדבאשל הלקגק ספאב לנחנאש לנילע מלימלאנזילתלאה לכ
 רשקה די לעשלגנליחל חכ לנב שי ןיידעש יאדלב עדנ המלאה ןיבל יקלאת ןינעת ןיב שיש ישקת לע הילתה לנב דיממתל

 :הלחמכ ןלזחב הקית רשאכמלתלאה ןינניב קבדהלל תנמיאלל המלמדקל המלאה בלשמ הזה
 למליהב סשהמא דבלעל הילמלמייכ ימלש היהישכ למייכב ןתאנמליהל למנלמאב הקזח שיאל ןיא למ קרפ
 סנ יכ לבא׳ ץימחמ לניי אלל הקלל לנמשפ ןיאל סיחילבה לישעמל ללכיהב ןנערל למיבב ללשל ןגאלש
 אלה סא קדנה ןחבי הזכל׳ לגממ לממלמ ריסי אל םירבשה דע לתלפלדיל ינלע ימי לתלזחאיל ןמזה עלהלב לילע ךפהמהב
 לכב םסב חטביל לבבלכ ליחא בבלמא סמי אלל לזלעמב קיזחימלעילמלכרמליב לילע לאלביסמעכ יכ הבהאת דבלע
 אלה יכ הזה ליחהמא יל הסע ידי סנעל יחכ תאי אלל למאת אב לכהש ריכי תחלבהתל טקשתהל הללסהמעכ יכ׳ ממלמע
 החלרל היגמ להאיבליש תטביל ץחלא ףיסלי היבמעבל אלהה בלטה דילימהל לינפלת סקביל ליחמלשעל חכ ןמלנהלמי
 מנפל לכפשל היבמעבל החלבההמעב לי םעמע לכב לב לחטב יילסמה תא הז לעל׳ לל םללש השעיש מנפלת סקבד
 סיקלא ליחמ׳תה דמ ילמזמב לאיסימתלאמא חיק ינב לכ לחכסס אלה רבדה הזל׳ הלס לנל הסחמ סיקלא לימאל םכבבל
 ץהס לאישי קמלא תכשל אלא לניא אלהה ילמזמת ללכ יכ הזל׳ סהימיבמלעפ לעפ לנל לרפס לנימלבא לנעמס לנינזאב
 ב.סמליהמ סכל יילחאגלסנ אל תיבמעה סגל׳ למאמ אב לכהש םירטמ ליה החלבתהמעבל הב לט סליב ססב סיחטלב
 כ ללבקש העלמסה יפמ אלא סיללדגה סימפלמהלמלמלאה םהיניעב לא^ל סא /!ןא הזל למייככ םיקיזחמל לכ סיחטלב
 ש םיסנאמ לנינזאב לנעמסהנה לכיניעב לניאר אלס פע'א ימללכ לנעמס לנינזאב םיקלא ליחמתס להח׳סתימלבאמ ךכ
 כ די המא יכ לאלפנל יסנמלסעל ךכרל יכל על הימיב מלעפ לעפ יכ לנל לדפס לנעילכא יכ הזל סהפ ןימאהל ינאיש



 ד רמאמ

 ע סג הלזי5יפ ךדי לע העיה 1נגימ)חעזיל5ה לכפ כ!^)מי ץי׳^ גסרי סביזיב 6ל יכ מ)טעטע;עשיה סילג ךדי העא יכ
 ידכמ אלל ךדכת אל עכלמ הזכ ןי^ יכ גקעי עי׳לעל^'הלכ יקלא יכלמ אלהש ה/׳אל לגממ ךימחר אלכ;רס יןאר ןיא העג;׳
 ךכ דכלבעראעע סס לל עלסעל ידכ סיילחד יעלב לא סיילאד ליהי ןה לידבעעא עיסלת ךלמהס למכל ׳ יכלמ^אלה העא יכ

 דימערכ בקעיעלעלסי הלכ ךדי לע בכעיש ימ ןיאל דלמגהעללכי לעב לי בג ךילא אןק העאס רחאל לכעיסלהל ךל ילאר
 קל חטבא יב־יחב אל יכ ךעללז רחא ןלחטב לגל ןיאל לניתק סלבנ ךמסבל חגננ לנייכ ךב יכ סיעדליל ךב סיחטלב לגחגא
 שלה יכ תאל הז ראבל ליחעיל הדכהעעב ןה החלבההעעב ןה ךב לכגלחטכ לגתש לגחגא דימע לבא יגע-סלע אל יעסקל
 הבגיאל לגעחלבהעע העיהש לניאגסמעא 'לסיבהל לגירכמ לגעעשלה דסאכ מללכעלסיכה לניאגסתל לגיר ימ לנעעסלה
 דככ לנישעס ךילה לע סיחילגמ היהגסכ הלס הדלג סללעל ךמסל וכ^יה לכ לגללה סיקלאב לבא לכיגיע למי אלל לנבל
 •החלכההעעכ יכ׳יכזהס יחאל דגיקלא העאחכסגל לגבל סלריס ססלח ךעליהללגעישלהלמעגמהל ךל שיי הז מעב אל;־

 ל לגתלחעחגזסכ סג ללכ וגמילכע;עחגז סא תאל לב סיחטלב ליה הדבהעעב סג יכ תלל יזח דימע ססב סגנחטב למש
 ל לכאמ ןאבכ לגגעעל לגל לסש לגאגשמל יב יגה ילחא לגביסעל ׳ לגיעלאבבב אבליעייה אלש היבהעגלכ לזזש יגתילכעל
 >!ןרחמ ללקת יגעסכ יגפעסלבל ידגג יעתילכ סליה לכ תאל ןייגעה לכ ךישמהל לגל ןלה אלב ךהע׳לכמעל לגעייז סייסבל

 במ הכ הכה יל סירמלאל יעלא סיפרחתה ןמ סליה לכ שיבעמל סלבג יגא ילעעליבלעה עלרבהעלוזמ יכ לר לגל ךדנמל
 סייבעה אלה לל ליעלמ יניאש יבדב חטלב םדאשכ יכ הזל רלזעל עללכי לבעלי1^ סע ךעלא יזלע לגיאש ךכלחטבל ךטבמ
 זע המל ילא ילא תלאלעללגה יכבמ רחא לכ ססב הז לע סעיעמכ יחסתעלייא לע חגגמל ילמזמב דלד הז ריכזהש לתכ
 לעמלערעל ;עגאש ירבד לכא לדלבכ ץראה לכ אלמ עי אלה יכ לקתעביזע לע הכיא הביזעהמ תלערעה יכ יאבל יגעבזע
 ןיא יל הימוד ןיאש הלילב /^אל יעלא הגעע אלל סהלי איקא יקלא ארלק טאש ןכ יפע חל ׳ לעיסלהלמ קלחר היהש לע אלה
 תולכ בסלי העאל סיימסגה סיילגסהמ לדבלמל סלדק העא יכ יגא עד;י יכ ךב סיס ילגס דגת הז ןיאל בשק ןיאל יעלא הגלע
 למכ בבמה ירא5עב0 סייק יעליה אלה הבישיה יאלע יכ בסלי תא ןכ לעל ׳ ילגס ילבת דיתע סייק דחא יאלע לע דמלע
 יג גיעב סעישלת העאש דיתע ךב סיללהעת לארשיש תללכ לארסיעזלהע דלע תאל ׳ בסי ׳גןעכב לז סבמדה ראיבש
 טהיגפ ביסמ עייה אלל לניעלכא לחטב ךב יכעלבאה ןמזב ןכגהלנ ןינעה היה אל יכ הקע יגעבזע התל כ חל ׳ סעייב
 ק רבד העאס ךב סגלתטב היהש ייחא סגלחטבתלשלב אלל לחטב ךבל לטלמכללקעז ךילאל ימטלפעללחטבלבא סקיר
 לגיא יכ לנלחטבמ שייבעת אנה סייקלגיאס יכדב חטלבח יכ השלבא^לאיעחטב ךב יקלא דלד תאמכ הגעסמ יעלבל סייק

 כ חטב יכ לשלב ץיקהעלמיכעלסכי ןהש ס־סגלכמה סיתהעלכדפ לע םיחטלבהלע בליא מ אתכ לעמקע עיגעס חלטב
 ל ׳ ללפי אלה לרשעב חטוכ׳לעכהמא יעייק דבד יניאש יפל לרסעב חטלבה ןכל ׳ השבי הלאבמסכ תללכ ליפחיל הידע לאב ^
 ך כ תא ןכלעללנל״טבת סלב י אל ךד יבד אלהס ססבחטלבהלבא סדאב חטבי רסא רבגה רלדא לעכהתא סדאב ןכל
 פ יחל שיא אללעעללע יכנאש ימבעב יגא האלר יכ סייבעת יגאש הסלבה לע סערעת יגא הז ילבעבל ׳ לסלב אלל לחטב

 ד ןכ יכ לב ץפחש רקא להליכיל להטלפי ה לא ללג אלהש הז ילע תלאש אלהגעלהל יל לגיעלי יאלד לכש דע סע ילזבל םדא
 הרעבנ יגעךעבעשירמלאס מללכלהסית ה יכ לסיבע יגעעבע׳לעכה תאתכ סשבחטלבה לעגיעלהל סיעשיה ךיד
 למ ^רחמ ל׳קת יגעסכ יכפעשלבל לימא יפ אלה ךרדה הז לעל דאת שייבעמ יגא הזחל ׳ ססב להסחת סיסתאלהש ד;בעכ
 סהס יפל הזל ׳ הרעס םכילע יהי סכליזעיל למלקי לגל לב ויסח רלגז למיהלא יא סירתלאל יעל^ סיפיחת ס־ס׳לגל <!ןדגמל

 לכילע לחב סא ךא תללב ךעידבב לגיקס אצל ךלכחכס אלל לגעאבעאז לצ הז רחא תאל ׳ הלילח ךעלכיב ןלדסח ןיליטמ
 הבסחתס אל ךקייכב לכיקס אלל ךעגלמאל ךעייבב םימייקלגיית דימע לבא ךעלא לנחכס אצ לנדמאסעליבה הלא לכ
 תב לנקיכד יכ דלע תאל ׳ ךדיא יגת לנירלשא הטנ אל יכ הסעמב אלל לנבל ילחא גלסנ אל יכ הבשחמכ אל השעמב אלל
 ןכ פע תל ךמסעא חכסל לגל היהסענ^בהעלמלבב לגילע סכעועללגה ללע לגילעעדבכה סא ךא׳ללכלגו ןיגע סיקמב

 עאז רלקהי סיקלא אלהל הריקחה ןמלע ךמבעב העא הסע יז לאל לגיפכ סלרפנל לניקלא סס לגחכס סאל ׳ הז לניסע אל
 ה לעל עמבה םילב לס סעליהב לאדסיעמגא חבש רכזש יתאל ׳עאזה הדיקסהעלאע לדבל ללל בלעלמללעע עדלי אלה יכ
 לנבשחנ סליה לכ לגגרלה ךילע יכ תאל הלפע ךיד ססה לע סעיעת היהש קמלעיעה ריכזה ס :;ת עבהאל עללגה
 ת ךילע רשאכ תמ לגב לנספנ דלע לכ ךעבהאל עלרבה ללא לכ ללכסג סא ךא תגלכ ה ןשיע המל הילע ׳ החבט ןזיבכ
 מ ייקסע ךינפ המלל ה ןשיע ה תל הרןע סירחהלל הז לע קפאעהל לכיע ך א החבט ןאבכ לנבשחגס דע סליה לכ לגגילה

 עללפסהל עללדה עילכעב לגאס וגנטב ץראל הקבדל לגספג יפעל תחש רסאכ תמ לגבחלל לגייגע חכסע סא ףאל לגתמ
 חטובהל לעבה תא ססב סיחטלבה לע ךשמהל דסחה ךרדמ יכ ךדסח ןעמל אלא לנילבעב אל יגדפל לגל העיזע המיק
 קרפ :ססב סיחטלבקלע סגח דשחה ךישמהל ןלחטבה ך־ידת למכע דגמ ילאר לגיא סא ךא תללכ ?תגבביסי דסה הב



 'ד רמאמ

 איכ:ה מא חייטכה לא ךשמנה דשחה וילא ךשמיס דכ ןימאמה לא יתיכה יבד אןה^לחןזה1 הלקז׳ה 'זמ קר^
 איה^יתאה סינפג לע איה הוקשהו׳ סויה לכ י^ייק ך^קוא מואו ומכע תכשמ דמ היה ןכל ליולקל ה בלט
 איהו דיככה^יויק^ איהיכהו'ללכ כליח סוש דכת אל דכלע יסחה דנ לע לנעישליש סשה לא הלקיש איהו דסהה^ייק^זי
 עישוהל לגיוהש ןמאה יכ תובכל לוזלז הז היהי ה;יע סג ונעישוי אל סאו ועישוהל לגילהש יעל ונעישויש לילא הלקיס
 גיוקנזי איהו החטבההנחמקמלהו׳ ןודאה עלוכי^שלוח דבמ הזש סיאמה וימאיו^י־יבגזיעב ועישומ וניא סאלדכע/יא
 מה ןיאשאלא ןלכבש ;;חבושמ ךתויה איה דסחה ;דקגזיי'ךכלע וחיטבהש דבמ ץיבד ;ימאיס לילא הוקיש אלהל;ימ^ה
 דסח ומע השעיש הגידמב וניאש למבעב יעשמ ונימהל יכ ושפנ לאשא דשא לכ ובב^כ ול ןתניש ךכ לכ חוטב היקתה
 *ענמנ דסחה העיה אל ילאיכ הלקת היה סאש ילאיכ הלקמ וניא הז לבעבו ןתלאשגיא5י5יל ןמאה הביי אלש בשוח סכח

 דאלבמ אוה הזלו* ודסחל סילחימה גיאו ויאיינחא״יי הבמ ^תכה מא יוארכ היקתל עיפשהל הבלי אלה דימנזי יכ סשה דבמ
 דח סושל ־־ילזעל לגיותש ימ יכ הזו החוטב ךתוי איהדובכהגימקגי)יואיכ הוקעה ןיא ישאכ אוה דסחה;יעגה עבמה יכ
 על ריונלתיש ןתאכ ןויסח וא3יואל;יגסב אוה הקע ודוע וניאש המש ביסחי אל האמהש ידכ ול יואר הנה ודלע וניאל
 ךמש ןבכ יבד לע מאו ונעישוהל ליגי ;יייהס הקא לי ונעשי יקלא וניזע ייושמה רמאמכ ומש דובכ רכד לע תזעל
 י אלש ךמש דובכ רלבעב לבא ונב שישגיויכז רובעב אלו ךילע ונל שיש בויח סוש דבמ דעה ןישקבמ ונא ןיאש מול
 ד ךרדה קזו סהיהלא היא סימה תמאי המל וירחא מאש הזל וישכע דע ללכיגיייקש ןמכ ה;יע לוכי ךניאש סימה ורמאי
 אי ן׳ה קאה בשוי לא תמאל ובךימ הזה סעה^יא ךחכבתילעה יכ סידבמ ועמשו מתש סילגימב וקלפתכ השמ ךדד
 י/לבמ מאל ךעמשעא ועמש דשא סייגה לימאו דחא שיאכ הזה סעה;5א התמהו לגו הזה סעה בךיב ה העא יכ ןעמש
 תקח ינא לבא ימש ללחתי אלש ןינעב מוא התאש ךרדה לע חלסא מילכ ךיבלכ יתחלס ול מינ הז יובעבו יגו ה תללרי
 *ישנאה לכ יכ ן׳־אה לכ תא ה דובכ אלמי)ינח יח סלואוימאש והזו ומיקתב חנומ ידובכ יאשיש ןיינעב סהמ יתמקכתא

 איקו סלכמ החוטב יתמה איה החטבההתוקזל ׳ הוארי אל יבאנמ לכו וגל ץיאהתא ואיי סא יוגו ידובכתא סיאליה
 ש חוטב הלקמה בל היהיתמא שיא חיטבמה היהי ישאכו:הפ לעב סאל בתכב סא וילע וחיטבהש רלבעב וילא היקיש
 לע וא לודגה לע בויח דבעל לא ןוטקל ןיא יכויואיבו יכתלחי ישא לע ךדבעל יבד רלכז דוד ימא ןכו ׳ ליבד סילשיס
 סייתמא סהש ס־איבנה ירבדמ "יבדב תילתנ איהש הוקקה הז יובעבו־ ךכ לע וחיטבה סא ותחטבה דבמ אלא ןתחה
 פ לכ לע הלקתה סלשיתו עיגתש חוטב ה^מה בל היהיש יוארש קפס ןיא ימאמה הזב הלעמל ונשדיעש למכ קפס ילב
 סיבירתמכ סה סשה יכמ סתויהל הנה סמבעדבמרז-פאהעבטמסהסידעזימהסייבדהשיפלע/ןא יכ סינב

 ׳ תויהל סיבייוחמ סירבד סה ולאכ סהכ חוטב הלקמה סל היהיש יוארש דע
 תדירי למכ ימשה לע סייישפא סהמ סיל * דימת לעשכ סיאבמנ סניאש־יחא סיידשפא סה הנה׳ידיתעה ייבדה יכ הזו
 עעאש סירסד שי־תמשפאב סיוס ורדעהווקואיבמהללחלתנאייכהתעגה ןכו סיוס ודיעהו לתלאיבמ יכ יחמ סשגה
 הז לעו ׳ סהיתלבס ומלשנש'יליתעה׳ידבלה לכ ןכוהיהיש׳יבייוחמכ סה לבא הלש סידעהו סתלאיבמ ןיא תיתע סהש
 והזו׳ ביוחמ סתותיבמש ידיתעה ייכדה הלקתה סדאכ םיאיבנה ירבדל הפבתו סשב חטובה תוקני היהתש ילאר ךידה

 ש יפל ךידה הז לע ושוריפו •יקבל יימלש רקבל ירמושמ'הל ישפנ • יתלחוה ויבדלו ישפנ התוק ה יתיוק ררושמה תאס
 אוה ־יבגהתאירק דע ־׳מושהו־״קובה דע ימלש שיו יבגהתאייק לע ימלש שיתממשתל יקלחנ הלילבתומלחה ירמושש
 סיימושה סהו "קבל ירתישה לבא היהי אלו היהיש רשפא יכ יוושה לע ירשעא אלהש יפל קפסה לע רבגהתאיךיל הפבמ
 תומתה ירמושכ סשל לתלוקת הלת הזלוניויתל בייוחת דבל אוה יכ היהיש לודג ןוחטבב יקבל 'יפבמ סה ־יקבהתרמשמ
 וש רקבל סיפבמש הממ ךתוי לודג ןוחטבב סיאיבנה ידי לע חיטבהש תבדלו סשל הפבמ היה ש׳מאו ׳ יקבה תימשמל
 הלותהיייפבכ סשל הפבמ אלהש מול הלתכ לתוא הלת אל הזלו־ בוייחב עיגי רבד אוהש יקבהתרמשמלתומוחה יימלש
 כ ילושה לע ירשפא א :הש יפל אל סא עיגי סא קפוסמ חלה תמ לודג ^סוכב ות'א הפבמ הלוחהש יפ עאש יפלתואירבה
 ל ׳ לאבלמ ןוכנ רחשה יכ היהיש בייותמ רבד אלה יכ עיגיש ןוחטבב לתוח הפבמ אוה ךיבל הפבמה לבא רטמה תדיריכ
 תולכ ונל סשגכ אביו ויהל בייוחת אוהש רבדכ׳מולכ ואבומ ןוכנ יחשכ התאתעדל הפדינהעדנ איבנה תא ןכ לעל

 שהתחידזכ בויחב תולכ שמש סע ךואייי שיפתי ךידה הז לעו ׳ סשגכ ירשפא אלהש יבדכ חצא בויחב דכש קוקתל אל
 תלקת איקנ תאזה החטבההתיקתו זג לע ־יטתכ דיי והזו רטמה אלהש ירשפא אלהש רבדכ תיהת רכשהתיקת לבח שמשת

 דסחה דנמ הוקמה התלא הלק דסחה ת-אתט ובעבו ׳תמא תבדלתתא סשהתמהל ןותטבב תתוא הפנמ סדחש תמחה
 ןתחת יכ דבלב זתלנהתניחכב קר הניא דובכהתלקת לבא לבקמתתלעןקל ןהיתסותמאה דנמ החטגחהתוקתו דבלב
 בת ונח ןיח תולכ דובכ ןת ךתשל יכ ונל אל ה ונל אל רילשמה תא ודובכל שוחל ידכ ומנע דנמ הזב ביילחמ אוה לנאכ
 התאש תת לע ^סומ ךחש דובכ רלבעב לבא וגתלעלת דנמ אלו תשח דללי הכזמהמ יכ וניתמכז רכשל הז ךתמ סישיקבת

 החטבהה תוקת איזס ךמתא דנתל דשחה תלקת איזיש *ןדסח דנמילמצנ ןתמא לעל ךדסח לע הזתו^על כיינחת



 "ד רמאמ

 ד^דשי איה הנה^יללכד ;ייקלח סאג׳יללכ סא אלה הנה לניבזס יכפה ללאמ דחא לכבגילחלעהל הלק^יה 'חמ קר1)
 א הילעש הלקגלה איה^לאזל סקלח םימיענב ליפיל לעמלא ללככיא עישליס דימני סשת לא סלקיס סרחל
 לינפל רסייש סשה לא הלקיש איה׳יקלחהל'המלאה ללכ^יעלשי איה לזל הענשילגכיפב לל מלא םדאלש לנידגקליתגזיכש לזדא
 בלשה ר חכל לבלב ישישב הזל לל עלאנל בלט אלהש המ לל דחביז עי אלהש רבדה ןמ להליביל לידסח בליכל ליתחיכ לכיד

 ש מא יקלא יזעב אל סא בלטב ילחבל עיב סלאמ םדאה עדי אל לד^ישמ אלהש המבל לידי השעמב*יפא יכ עד3 סלאמלל
 לאעללקלמ סאיעמ אלל לכרל ןיבי המ םדאל יבג ידעבמ המ מא ןכל '5ילמ יכרד ה^יייחאל שיא ינפל רשי ךרל שי המלש
 דב לע סילחימה לע אל דסהה דכ לע לילא סילחיתה לע דימ3י ךשמע סשה^יחגשה יכ לי^ילנלע^איימ לישעמ לכב םשה
 דב ס^־ליחלל סשפנעלממ ליכהל לל ךתס ןכ לעל )ייקלחה הנןל/יב להזש יאיבל לגל ליאייי לא ה ןיע הנה׳^יכה מא ל;מגה
 ןיא יכ ליכשיל עדיל לבלב בישחיל םשה לא^יללקל ןמלא ׳!ןיסליל ל3ימלמב ןזזחיגדלערל ^ילביעליכ ל^ילא ןאכמ^י יכל בערב
 בליכל לימהיכ החליל היכמ לאיכלהל לדי לאל שילגיכ ב לגיללכי יכ לגישקבגקאעלסעלל לעלאשעא^/ילמ םשה ל״׳ב בכעמ
 ש !יליכה /?ןקל!)לע יכדמ היהשכ הכימ יכסב איבנה הימרי הז ראיב ןכל םשה לאעללקל ^ ■סלי הזבל!יב ב םהש לידסח
 ש דעילע!ילאבה5יליכה!ילפלכ3ילנחלקזח סה ךכ לכ לי'לגל ישפנ םללשמ חנזעל מא5יללגב לבלס לארשימ דחא לכ היהש
 בסלח היה המל הבסה ראבל׳המ ינחלחל3יל יחכנ דבא מלא יגיייה ךכ לגלמל אלה ךיא 'בלטה דאןי יגיישנל 'ללשה דת!י י/יחכשש
 ללאז הז יתא 'מאל ׳ <לסל!ר לא המחלמ יל־ז למכ ילקמ ילכז יכ־ שארל הנעל אלה ידלימל יינע ילכזל יפא יכ למלקגי הלבאש
 למגי אל סשה ידסח יכ אלה3ילרכה ךקל;דב יבל לא ביסמ ינאש המ לד׳לגל לנמע אל יכ ה ידסח ליחלא ןכ לע יבל לא בישא
 *גיליכה ןמ!יאכל סאי;ימ יניא ןכ לעל לידסח בליכ סחיל^הגלה סא יכ׳ה סללעל חנזי אלל !יב ב סה יכ לימחי ללכ אל יכל ־"׳

 !יליקלמלשאיעיגילאלר ׳!ילדפ למע הברהל דסחה ה סעיכ הלאלארשילחי׳מא כג!ייללכהתלק!יקלעדלד הז ראיב ןכל

 !יליכה יקמעממ הללאגה לבא ךכל לקיפסי אל יכ סכי!יליכז דכמ לאגיל ןידיקע סקא ןיא יכקילנלעה בלרעכסב ססה לא

 !ילשעל לכליס יאכמנה ןת אכתכ ןיאל דסחה 'ת סע יכ לקללזל אלל דבלב ססה לא לחיל ילאר הזל)דבל דסחה דכ לע תיהגי

 ל אט!חה חכ היהיש רספאיאיכעלדפלתעהברהתלכלעהלכריסא<!)אל'תאמההזמזיקרפ ראבענס למכל3יללז דסח
 לכ סלסקיל עיגקגייקלחה הלק!יב סלל^ל י ייגילנלע לכמ לארשי !יא הדפי אלה כ'א ׳ ללחמל ססה חכמ הללדג ךקלי אלטחל
 ע!ס לע סקיל ןליה טיטמ ןלאש ילפמ יגלעינ י!יעלס עמסיל ילא טיל 'ה יגיילק הלק דלד תא הלפקיה סע הליקמהגיכמכ
 ן!ילנה דכתגילליכ ןיא יכ ענלמ סס ןיא ילאיש המ יפל היהקשכל לב אלא הילל!י הניח !ייןילחת הלק!יהס יפל הזל ׳*לכל ילגי
 ^ד_3קילל:ה הלקהה לכא תללקמה דסחה לבקל לכליהזבל!רי!יתא איהה ה)ק!יהס הימ הללקמה יפדה לעסדא ללפ!ריסכ)

 הש לפקתת לכמ ילאיכ היקמה ןיאש יפל תללקמה יפדה סלסיל עיגי אל דפסמ י!ית לא דחא שיא דכמ ילאדכ היהק סא
 כה הללאגה לזי לל!רס המ הזלל׳ איהה הלק!יה סלפ!יש יספא יא הלק!יה דכמ ןכלמ לבקמה ןיאש יחאל תמלאה ללכ אלהש
 כ אלא ןמזב!י)לעה הל ןיא!ייקלחה סללאל׳ ה!יעב לכז אל הנשיחא לכז הנשיחא ה!יעב'ה יכא מא!ילכזב לא ןמזב!ייללכה

 : הלפ!רה סע ל!ילק!י סלש!יל עיג!י קי הלקתה דכמ דסחה לבקל למכע לבקמה ןיכ ש הת יפכ

 יל ז־בשחלרה לדייטי סה יכ סדאה עבטל !ילאג יכד.לניא!ילחל!יהל הלקקה יכ תאיל לאלש לאשיש ילארל טמ קר1נ
 רבדל !רלחל!יהל הוק!יה !יבסב יכ הזל ׳ הלכס הלמישי דשא דע ללדג יללח שפנה לאילחיל חכה לשיעיל
 ה דלא הפכי דשא דע הזכ דימ!י בלסחלמ לדח!י אלל הליקמה אלהה רכדהגיסהל!ילכסחמ בלשחל סדליט שפנה היה!י הת
 לשפנת ריסהל כל סכח לכל ילאר ןכ לעל בל הלחת בסלממ !ילחלק'ל!יכת תא הז לע תמלתע שפנה ראשגיל הילעמ לכסה
 ל •יכדב הדליט שפנה היה!י אלגיש!יס תמב קפקסקל הגשהה השק רפד קליקלמ שפנה לדת!ישכ יכ הזל!ילחלקתל הלקקה ^

 ןימחתה לא!רלחל!יהל הלק!יה יכ תאנ ךיא כ 1יל ל!ילא סידיהזמל לכסה דלא סיפדמ סיגטעל לכסתל עדת ייבדב בלסח ד
 לק היקל ילמס טפשמל דסח בלש!י ךיהלאב העאל׳מא סלכ םירבדה לכמ דקלי הלקקה לע ריהזת איבנה אכמנש דע בוט
 הזקמהש רבדל תלקקה יכ הזב תבלס!יהנ ר^ילי טפשמל דסח׳דימסכ ןימאמה לא יחרכה רבד הלקקהס האריש דימק ךיקלא
 למכ אביש לב חטבלמ סדאהס יכדל תלק!ית לבא לגישהל ידכקלכסחמ בלשחל שפנה דידט!י לאל סא עיגי סא וב קפ׳ סת
 ה * ז לעל עיגיש !״חטלב הגחליהל שקלבמה אלתה בלטה!חרעשמ ה!י3יהב הנחמשי לבא שפכה דירטי אל יקבה רלאל הלקיס
 יש ית ןיאל לדיב!יללכי שיש רקא קפס ילב ל!ילקק סילשיש סלש ןלחטב לב חטלב היהישכ סשל הלק!ית תיה!יס ילאר ך-מה ^

 בו!יכה תק להחמש!יל בלה קזח!י!יאזה הלק!יהל ׳ עיגי אל סאל עיגי סא לב קפוסמש רפד הלקמש יתכ אל לדי לע בכעיש
 !ימהב ססה לא הלקמה יכ לקלא קזחקיס אלא בלה סילחק אלש יד אל וילא הלקקה יכ ׳'הל סילחימה לכ סכבכל ן׳תאיל קזח

 יי׳קל׳יגו סי־׳פכ לפעייל י!יכה'מאש אלה לחכ קזח!ייל ץתלא ףיסלי לקלאס אלמיש *תאב לאיסי סורק ה לע ןעשנל ךלמס לבל
 ׳ יע־גיד לפעייל ללשכי ללשכ סלכ תכ ךילחהל סכידש סירנחבתל עגילל ^עיל סכידמ ןיאש ס־ירעיגה לר תכ לפילהי׳ת

 סייק רפד חלהש ישה לא הלקקהקניה דכתל ךתלי קילקל ללכלי תמכע לבייס דכתל התבע לבייל חכ ופילחי ישה ייוק סללאל
 !יבס קזוחהו קז;חה !יבס הלקקה סיללונקימכ סה לללה סייכרהס דעקזילי קזחתי



 3קמקל תכס קז)ז^)קז)תה3יכס"1ק^תש דאכ הנת גנ)ךכל ץמאמ קזח ה לא ה)ק תמאכ דרןשימה זמר הז לאל הלק^ה 5יכס

 אלה יסה לאעלחלגיתל הלקעת יכ דיל־גזי ?לא לא זי?)יגייס ינפסתל דסח לימאס׳יבכה דיהזת היה ליאזה הלקמה לעל יגילי
 די הזל ךלילהלי לכ לע יליפסלתל לחיא דימלי ינאל דדלסמה מא יסל םדאה חכסיס רשפאסלקללהנזיה לכמ הללעמ ךלימ יכד
 אה לכליש ישפא ךאיהל לכל״ה^ילילכג ללחי יח חלא לגזיכת ייתל יסהגזינליךמ לכ לע ^יסלי אלתס חא ?א דאח הז יכד הארי
 סשל לחיח לגזיליהב יכ ךכ אלה קלספה יפס אלא׳ סהילע ?סלקל יכ /!ןא ילכ3ר ילעב י^ילכ טהס יסהגזיללהע יפסל םדאה
 ל ^׳לחל^יתל הלקגיה יכ חאנ דחא סלקחכ דלד הז יאכ ןכל לסה3יא סדאה ללהיס ספאס5יללהץיה לכ לע ?סלת אלה דיח^
 נכ אלא אסח לע אב לגיאס ןבדקת אלהלעלנביקבס יחבנ ידיליה לחכל^לחלקחבס ־יתבלח יליליב הלהעה לחכ איה יסל
 סכילא לנעיגה דע לחלד למכ הלקע ןלסלח היחלל יכ ל נל׳ידנ םללסי ךלל ןליבב טיקלא תלתע היחת ךל חא בדנל ידנב
 ה לליכ אלה סיקלא ךילא5ילחליקהל תלקגיה איתס הימלדה ןכ קלספה יפ היהיל׳ לנילק יפס ךדסח סיקלא לניחד ןכל ללק׳יפס
 ס יפלעלנביקבס *יחבנ ךאמה אלהס ידנ ךל סללסי ללאכ כג איהלגילחלקמבס יתבנ יעליה סלקחה אלהס ןמנב הלהגקה
 ס דנמל^קיחבנ יחלית איה בעי לילא הלקחה דנמ איהס הלפג^ה יכ הלפגקה עח^ס ה^יא הלק^יה דכחל׳ אסח לע אב לניאס
 'יעשפה יפאל ינח ליבגגילנלע ייכד לקבד דנמ האבה הלפ^ה דנחל ללפגיהל לאכי יסב לכ ךדע הלפנקה עחלס הקאס

 הקינחס ןלסלח הימלד לסייפ לחס פע אל׳ הלעמל ־יאב^ינס לחכ הלקעתעלעמ לדיגל להזל סרפכ;ר ה3יא סדיחה סהס
 5יה3ילעח לדיגלל׳ הלקע ןלסל אלהס י^לןי הארי סיקלספה ישק יפל תלה^ היחלד ךל נס אקו^יסח אללכד אחס ליחאס לחכ

 ינחליה ללמגה הלק5יה לע דעייל׳מל ה לא לאישי לחי חא קספה ילב דיחגי ת לאגננלקל סעהגיא ייתזח דלד היה תלקקה
 כ ה ך׳ידעריחשל טדפב הלק^ ה דכשבס דאכס ידה׳ ץיא3רסדל ךחחלייל לכיד דלחסל ה לא הלק חא אבה סללעת אלהס
 גס אבה סללעל קלח סהל סי לאיסי לכ חאס לחכ סייחה ץדא איה ץראהגזיסלרי לזרןלעד יפכ יכ טייחה ץרא סייי ללכב

 ,י אב יכ לל הכח המהחץיי טא מאעלחל3יהל הלקניה לע רי־זח ק?בח אבחנ ןכל׳ ץיא לסדיי סללעל טיקידב סלכ ךמעל

 חיל הללאגל דיח5י הכחיס ילאר החהח^ייס פע אש לשלייפ לבא דחאי אל יכ חא ךיא המהמחח אלהס ־יחאל רחאי אלל אבי
 :לל יכלח לכ יישא היעשי חא ןכל רלחיא ילב אביס הכחיל

 לע טיאיבנה ייכדב אנחנהגימ^עיגדה לא הלס לניאגלללגה ךילא לע סיבל/יכב אכחנה^מלעךזיה נ קר5
 לבא ןייכ אלס אלה 'ללגהש בלסחכס דבמ הניא 3יללגב תכלל^יה רקע יכ לל בלטל עסי לל ערל קילכ
 החסבההגיחלעךת סאל דסחהגיחלעד^ טא ׳ ןהילא עקלחנה?3יתס לנדכזהס ןידדכגהמדתא לע איתעחלערץיה יקע
 חה לבקל ילאר לגיליהל לבקתה קחלד יפכ יכ קפס ילב הנה דסח הסלע לכ יכ אלה דסחהגיתלע־יןיל ׳ דלבכה^חלער^ טאל
 דספהה ^רילכ^י לא לגעגה טעחכס דע'ללדהל;יללפסת3יילכקב לנחנאס יחאל '^הללדג רמלי דסחהעגרדח היהע ןכ דסחה
 ע לכילע ללחיש ילחר ישפאס ללדג ךקליה אלה יקלאה דשחהס ־דיאל ׳ יספאש ללדג ר^ליה דסחה לבקל ןיכירכ לנתנא הנה
 סידבע יניעכ הנה לימאב דלד זחיס להזל ןלדבתל)יללפסהגקיל^ב אלהש הזת דבעכ בלש לכח םילללשח לנחנאס ה^ע
 ןזדאה ירהל הריבגה לא החפשכל ןלדאה לא דבעכ סיפבת לנא יכ חאי ךיא יז רבדכ הארי׳ל^יכת הזל לגל טתינלדא די לא
 'לגינה סליפ אלא 'גקלריחל לנאיבליל ל5ירבח לנעישליש לילא הפכמ דבעה ןיאלעלריחל לידבעגלא איבלהל הבלי אל סללעל
 עהגיגרימכ לנכשש דע^קללגה ןמז ךרא ךכ לכ יכ חאל לדסחגקדמח יסל סעי^ח היה רילסתה יכ לניתאס ךיד לע אלה
 בסליה דבעכ לבא ללאגל לאבי יגיח סהילע הפנח אלהש ליבמק לא ליבתלא די לע עליייחל תפבח אלהש בעכ אלל דבעה
 ל3יד 'ייקל לחבע 5ילסרב לניא בלט לכמ לללשמ תשק סינתא דיב בסליה דבעה אלהלנקלריחל^ראבלת סאי^ינל תלקנק ספאב
 לא הפנח אלהש אלא סללעב הלקע .טלס לל ןיאל לבי הנק דבע הנקש המ יכ יסלע אלל דלבכ אלל סינב לל ןיאל ל/ינלמא)
 /!ןקל3יל3יגלגה ןמז ךיא ךכ לכ לנחנא ןכל הגיריבג די לא החפשה ןכל תב סניפנקהל לכליס טחל נחסליפ לל ן^קיס לינלדא די

 גזיאנל סאיגרנש הזה דבעה^יגידמכ לנבשל טללסל סח תללאגה ןח לנשאי^ינ טעמכש דע הקזחב לנילע׳לפכלע ןהסגילדנה
 לעל ׳ לננתיס דע לניקלא׳ה לא לניניע ןכ לימא לתזל לניגקללפשל לנץיללד טע תזה^יללגב סייקעהל קר שקבנ אלש ילייחל
 נ לבקמה היהישכ הזל רשפאש גלפלמ יגילי דשחה היהיש ידכ תסלע העא טא חללכ זלב לנעבש בדיכלננח׳ה לננח חא ןכ
 ןמיה ןהל׳ ךידסח לדיגכ לנילע שלח5יס ילארל ןליזבה ילכגיב אלהש הזה הבקת לא לנעגהסכ זלב לנעבש בר בלט לכ רדענ

 ה ללאשל ייחל ישפנ^ייע־יב תעפש יכ׳מלאל םער^מ היה ךידה הז לעמללגה ךילא לע סער3קח היהש זפ׳לחזתב יחיזאה
 שח לדיגכ לכילע סוחגיש ךל ילאיל סיקמכ לנבסתנס דעגילינה לנילע ליבע ךכ לכ חללכ דלב ידילי טע יגיבשחנ לנ^יגה
 פיסיה׳לגל אלפ השע3י י1יחלה ץראה ןח לניחסג־^א לץיי־יכהל ךיניעל^ילחנ תחל יכ דספהה׳ילכגי לא עיגנש טדלק ךדסח
 ילדג ךהלי הנק לא עיגהל יספא יא יכגלפלחה יקלאה דסחה לנילע ללחיש ילאיס הנק לא לנעגה ריכ׳חללכ ךדסח יכקב
 הללח ךידכ ךכלה יימזתה לכל ׳השדתהריניאלאדשחתיהיאלזאיכךדסחרבקברפלשיהלרבקבהיהיכ׳אחלא־זת
 ^׳מלעיגית יתיזחה |]ייאל אגהס א פ ילמזמב סללאל : ךכל לאינחת לגיגהנה עליש עדגיס יפע ח לילח לע דעטנחה

 3יח?עךק) ׳ דלבכהץימלעי^ל החטבהה3יחלער^ סהש סייחא טיכידת ב לע אלה



 ד רמאמ

 ש ךידבע 3יפיח ה ילכז מאש המ אלה לובכהגימלעלמל מל ה סינלשארה ךידשח היא רכזש הלי אלה התטבההעלדעך^יל
 היהיש ידכ ילליזמה שיפא דילשמה ייבד יפ לעגזילמלעךליה ללא ךיש לדאגגייש ידכל לגל ה ךיבדא לפיח ישא לגל לנגיאס
 ה3*א קידב ה ע איבבה היתיי מאש הת דע הזל לגל הרישא סללע ה ידסח תאל לוח;דה אןק הנה * ךילה הז לע הפי ישקנ
 שיחכהל ללכי יניאש עדלי ינא דרלשתת הז ייכד טה קל הלעתל לנשריפש למכ ךגללא רבדא׳יטפשמ ךא ךילא בירא יכ ה
 ידשח ררלשא ינא כ על סינלעזימה סיאבתנב ןה סינלילעה םיאנתנב קלי^ילייב לע דימ;י סיונשפעתה/יי סשה ידסח
 סהב רשא הדמ^הל׳לייקה עידלא לד יפב ךזינלמא עידלא *ילדל ימלל דית^י סדא ינבל ס^דלא עידלאל טסיפאל ית;י ישה
 ייזי אלהל הנלתאה ;ידמ לע לבא דסחהגקדת לע אלל סערןרהלת יפ ךלשחא אל הז לכ טע לבא ה;ילא שיחכהל לכלא אל יכ
 טהב ךגינלתא (־אע *יליש הנבי דפה סללע י/ירמא יכ לכב הלש הנלתאהל סליקת ןיאש האלר ינאש הזל החטבההגיתלער^י
 ילאר היה כ״אל טינעיחנזיה ק סינלילעה ק דסחה דנ לע ישהמ ךסתנל אבמנ סללעה לכ יכ יבלב י;יבסח ־־ישאכ תלצכ
 אלה דשחה סליק אלהש ך^ינלמא יכ התלר ינאל יללשה לע טלכב ךשליי סליקהל הנלמאהש דסחה דנ לע ךשמנ לכהש לתכש
 ידבע דמל יגיעכשנ יריחבל עידב י5ידפך5דמאס המ למכ סינעדיליה לע ךשמנה דסחה לבא ינלילעב לר דבלב סימשב

 ל -קה דסח אנמנ אלהש למכ הזה דסחב אנמב טמקה קא יכ ק לניא הלס ךאסכ ילדל ימל יעינבל ךערז■ ן׳יכא סללע דע
 ך^ישעש דסחה אלפ׳ילכ ה ךאלפ םימש לדליל מאל סינלילעב ךשמנ סליקהלהאנתההדסח ךיא ראבלליחעתל טינלילעב

 שה ללכב לד סישלדק להקב ל^ילא לדמ טהל ןגחלגזימאס סליקה אלהש ךענלמא <!ןא3ילהלסהגיילכנזיב סאינמקל סהמע
 'ישלדק דלסב ן׳רענלא הךיא יכ סידיכמל סידלמ סלכ יכ סגללא םיעינמה טהל םילגלגלתלע טהש םילדבנה טילכשה
 סיעדלי סלכ יכ סילא ינבב הל הלמי הל *ןלרעי קחשב ימ יכ ךלמכ דסחגילשעל לכמש ךלקמלד סיגלילעב ןיחשל הבר

 יכ מללכ ךיעדלביבס ךענלמאש האלד ינאל הי ןיסח ךלמכ ןיאשל ץראהל^סימשהךילאבנ יקללא הגקאסל סלכ לע הללח תךיאש
 )י קרא ךל ךא סימש ךל יכ דבלכ קראה יקלא אלל דבלב טימשה יקלא ה^יאש דנמ הז ןיאל דבל ינלילעב,אלא לנ^ סליקה
 יפכ עבטה 3ילנשלל קפח ה^לאש המגזילשעל הילבנ טע עליז ךל לגל ס;יארב ה^א ןימל ןלפנ ם^-יני ה;יא תאןלמל לב5י
 יש טהל ישפח יאש סייעבטת סייבדכ בלייחה דנ לע םיכשמנה סידבדה לכ מללכ ךאפכ ןלכמ טפשמל קדנ ט ךנלני
 דנ לע יכ&מנה טייבדה לבא ךאסכ ןטמ סהש׳ימשה ןמ םיכשמנ סלכ הזה טלקמב טפשמל קדנ םארקש סהן לנגקפיס
 מל־^על לכל־ש םללעב אנמנ ןיא יכ סךי^יל ךינפ למדקי בח אלא ךךיללזאנמנ טלסמ לכשמיש ישפח יא;ימאהל דסחה
 םעב ךשמנ היהיש ילאר טלגיח/לה לע ךשמנה דשחהש ראבל ליתעח בחאל'מאמה הזמ ח יפ יתבגינש למכ *עיללז דסח
 ?ב ימכ העלךק יכ ךלגילדלהל םיעדמ לי העלימ יעדמ םעה יישא מא כ על ישל^לדלהל יעדליה טעה טהל רחבנ ר;רליה
 ך־גפ ד;אמ םיכשמנה זימאהל דשחה טהל ךסמיש מללכ ךטפרלאב ןלכלתיש סיילאד סה הזה סעהללל עיינ גילייתזב

 ת טהג סגיחלנהגיבס הגיא יכ לדליל ךשדק ססב לללהךניל ךגיקדנב לנלריל סמה'לכ ךמשב לליגי טהש יפל לנימאש למכ
 ל לאישי ךלמ יכ לי ימל לננגמ הל יכ דימ" טיימלא סה כ על לנניק סליגי ךנלנדב יכל תגיא למזלעגייאפגי יכ םיריכמ
 לע יזע ימילשגידמאל איבנה ןענל לאלמש לד ךידיסחל ןלזחבגייבד זא יכ הזל לגיללזמ חלל ישהמ אלה טאבנ ישל טנגמל

 ךדבע הכה בלדהגיא שג יראהקרא סג למנע לע מאש למכ ךלמל חשמנש טדלק ילבג דלד היה יבכ יכ דלד לע לר רלכג
 מור) מ1יס להזל ללגימייקג־יליהל איבנה ןקנ יע הילעגיייב ללגייכנ הזה דשחתלגילכלמת לל ןגינש יחא ךיא הזל ץסמ הל
 ידגנ שמשכ לאסכל היהי שללעל לעיז לל חנמאנ יגיייבל ידשח לל ילל^א סללעל לניק סלימ ימשכללמע ידסחל י/ינלמאל

 גילכגמ ןכ ןלג־יחגיה שללעה ןלכי חריהש למכל׳ללכ שללע ןלכי תריכל סינלילעב סמשכ טלגיתגיב יחננ לגילכלמ היהיש לד
 גיצחגיל גיתלעיגיה ^רדיכז אלה ךליאל ןאכמל לעיז סעל דלד שעגירכנשגיייבהגיריכז אלה הנה דעל לגילא ןנלכי דלד גייב

 ל ןמחנ אלהש לגילא האלד ינא חייה לח שמשה אלהל קחסבגיגינס דעה מללכ הלס ןמאנ קחשב דעל לדמא אלה הזב לייבל
 ךן־)ישמ שעגייבעגיה סאמגיל זיחגז העא יכ ןכ לניא דלד עיז גילכלמ אלהסיילדעה לילע אבס יפדה שללאל ׳ הלס שייקל
 מ.ר ןלסלב יבדמכ מאל החטבההגימלעינק אלהש הזה חמלעיזיה ןיינע שילשהל ליזנ קיאלגיללח ךדבעגי'רב גייאנ

 י יד-ח המ יכלז טא יכ ידנמ ןיינעה הז לע המת טיא מללכ סדא ינכ לכ תאיב אלש המ לע דלח המ ינא ילנז שעיגימה
 נ טלמיש)תלת הארי אלל היחי יבג ימ יכ סיטעלמ ס הש לימי דפסמ אלא םדא לכלעללגה ןיאש יחאל ךדגנ קאכ אלהש
 ח היא יכ ךדסחל ךתנלמא לא שקהכ אלהתמלעיתה ־רקע לבא שללכ ידנמתת■עיתה זז ןיא הזלל הלש ללאש דימ לספנ
 זמשמה אביש דלדל עבשנש הזה דסחה ייקי אל סחש הזב זלמ־ייס רשפאל'*קנלמאב דלדל תעבשנ ה סינלסארה ךידסח
 רלנז לימיא להזל לתילכתל עיגי אלש יחא הלטבל איכנ ללכ קמהש אנמנ לתילכתגיסיל יש לנאה ןימה שלשי תי לעש ידכ
 יי חלנ היחי דכג ימ יכתלמל ספלס שלכש ־יחא אלשל היהת שתאידב מללכ סדא ינב לכ תאיב אלש המלע דלח המ טא
 ה יכ ךתנלמאב דלדלתעבסנ ה שינלסארה ךדסח היא כ אלתלמה רחא ראשגי אל לייחב לשפנ שילשי אל שאל תלמ הארי
 עלל ה ששב שלכתליקל הר5רפ,הפש םיתע לאגיי ששה ךלפהי זא יכ חיסמהתאיבב אלאגשמס יספא יא הזה תילכתה
 ג־לריע״יתאלהש ההתמלעיתה ןיינע שילשהש יתאל'הלטבל קמה לאינמ אנמנ אב חישמה ןיא שאל דחא שכש תבעלל

 ת׳מלע־תה ריכזהל בס החטבהה



 ד רמאמ

 המ ןכ סג רל:ז ךגימא לע)ךדסח לע -?ןסומ מ)לכ *ץדבעגדפיח ה ימז מאל דלבכה.זימלער;י אלהפ יהאהנחמלעיגזיה
 ^ינכקע לסיח דשח יבד סיתע לכל'ה ךיבדא לפית ישא ךמש ד5בכ יבד לע סלקל ךל ראילעלמלאה לכמ םילבוס לנאס

 דלד5ייב3ילכלמ לע זלמיד'ךחישתגיייחא ךחישמעלבקע'יפ לאדללק עתסי יכ סבקעי אלל לתכ לנקאיב דןחיא לד ךחישמ
 יבדא דיתיה שקבל למכ למע יבדמ היהש ססה לא ילככ אלה ה ךיבילא לפיח דשא׳יפ יכימאנס ספאל״בוט ו;יירחא היה אלס
 כ ךיפרח דשא׳ה ךיכילא לפדח דשא׳יפ ןאכב ןכל'דלד דימ'ה סקבל׳מא ללתכל׳ למע יבדמ היהש רוד לא ילככ אלהש דלד

 הלעעיי ליא ללאכ תאל ןמא סללעל׳ה ךלרב סייס הזלל לאישיגיא עישלהל ללכי י]ילב ה;יאס ךילע סידמלאשייבר׳ימע לכ
 אדה ךרדה יפל'יפ היהי לא'הזכ לתג ןלרסח לילא סחל־יש ןנימ דכ׳מלאה םדאכ בי יללע סיפדחמה ללא^יפיחמ לאה
 'יניבמש ססכ הע־יה לע ל;ילא *קבכש ילאדל^יילכני לעב י^לב ןמז אלהש סללעל^לבלטה ילקמל *ןמב ישה יכ ןלשאיה

 פ ה אדכס לעלפ לכ ט הזל ב לט ;יילכ5יל לא בלט אלה לכממ ךשמיש תמ לכ5מבלטה ליקמ ליי אלהש יחא יכ הזל הבלטה לע
 ^ילנמל א;ה לי^רללועפמ לעלפ ־ז יאב אכתנפ עד הז יאש בלשחכש ילאי ביטהל׳למלשהמ ילדסהיילכ/יב^יידיסמ לגיללעפ

 יכישיש לא אלהה עיב יעשי אלש העידייליסחל לא אלהה עיה ןק5יל לכמ אלש לנתמ^ילאלל סא זז היהי ןכ אל סאש ביט
 לתג יכ העידי ןל-סח לאגילאילל הז היהיש יספא יאגיי׳שה לעפבל• תכללכב למלא השע לבא הכי אלל לגקגיל לטי תיהל לב

 ב ליהיללעפלכל ילמג בלט ךיעןרי אלהש יחאל׳ לנממ הכללכב השעגש יאשנ כא'רפסת ןיא ן3יגו3תלוחכ*בר)לניגלדא
 ׳הזב יעשי אל יגחגאס אלא בלט'יל:^ל אלה ער'ללשל סח לי^ללללעפב למלא האיגש המש יגש ילאיילמלשהיבלטה טכגיב
 :הזב לגחכא •יעשנ אל סא ^א ביט׳יצכהל אלה לכה קפס ילב יכ בטה לע ןמאל העיה לע ןתא *לצכ ןמאל ןמא ימא הזלל

 ערכ לא הגעישיש סח הכגזישת היה סאשעפסלעי אלל ןייסח לבקי אלל הגקשי אל רשא אלה ילמגה בלטה '1אנ קר^
 הגת בלטה לא הג^שי סאל5ילכ;ישהל ללכי תיהש יחא ילמג ביט לניא עית לח הנ;ישי סאל ביטה לא לח

 עדללעפ;רת סהעללפשה זילאגמכה לכ ליתש המלל׳ ןל־יסח חללעכסיע לכקי אלש יאלבמ אלה הזלל גח ילמג בלט היה אל
 למגעמ לעפגיי אל "יכדה יכ ךפהה דכמ סא יכ אבי אלןיללעפזיההל ילגשהל ןהב אכמג המנפהה תליהל דית^יגילכ^ישמל
 הזל הז סייכפה סה סהבסגחלדלסיהש ;ילדלסיה ןת סיבכרלהכ לתכעב לב ךכהה היהיש ןה לכפה דכמ אלא להמודמ אל)
 דחאה ־■בגתיש כ סיכפהה ךידמש יפל לילא ביקעישכ לייבחמ לעפלית דחא לכל סיטישפ סה ם רילאהל סימכ לל הכלח לא
 דע סיכפהמ סיבכילמ ס^יליהל סלי לא סנימ סינ^ישמ סילפשה סיתכתגה ליה דכה הזמייזילכי יפכ יחאה לע סהמ
 היהש יברה הלה אלהש יבד סלס לע׳ליול רשפא יא סיבכילמב אכתגה ;ילנ/ישההגקבסצ יכ בשחש ימ סיגלתדקב היהש
 יש פא דבכ יכ לימגדא ןאכב ליתש ס-עלא סה םימה ללאימללל דימח סייגנה דכנה ימ לח זלתרל דשפח יאש למכ לימ^יא
 חכתשיש רשפא דימ;ית דגשב לעליהל לסמ ךיד לע ןבלאד ןכ ךפהכ ןא סי-ית מהי םמהל ס־קלזמ ייה ללמהא לש סימהש
 ח;חלר סח לבל גזמש ית יכגזמה דחאגויסשמבעתמה יכ הז יפלעליעסת ליעמיי ליהישל לימגיא היהש המת סמה יגזמ
 לכב ןכל ללמעא היהש ל;ילא סליה ןבלאד קא הז יפללעלדתה ־יאשכ ךידה הז לעל ןסעכ אתיל סעכה לילע דסני קעס ילכ
 דלמג בלט חכמיש ישפח יאל רלתג בלט סהב אכמיש רשפא יא םהב דית^ית ילגסה/ימהל סיבנרלתה סילפשק סירביה
 ם/ימהל הזה סלועה עלבלט סיזבת ס^יללזל אסלד ןב אניגחירל להילאכ סיד סחהל סיאיבגה ליה הזל סי׳קה יבדב אלא
 לב אכמנ ילגשה ןיאש סייק ־יבד אלהש שפכל דעמתה ינחליה יבדל אלא ן שסלח ליה אלל סייק רבד סהב ןיאל סיי^ישמ
 להש למכ יעכה יחא אכמהל גלנע;יה ךידש םיעדמ םעמהלגמע^י ל;ילא גיסהל הזה סללעב יעכה ללבסל סידחיב ליהל
 אל ןכל הילתה יחא םא יכ דשפההל דספהה יחא םא יכ אכמע אל תדתת יכ תיבח רלסב יחאה אכמתל םיכפהה ךרדמ
 כ סי־יכמב לאד^י ליתשכ יכ אכתע הזלל זיללפשה דחא םא יכ אכ;י אל הלעמה ןכל'ןלבכעה יחח סא יכ החמשת אב^י
 מב דשח ימע ינע^יא ןתיאר האד ל^יכהימא" דל0כהל5ילתמלר_קהת ?יילכ ישה םהל עיפשה זאנזיללפסהל5יללדה;יילכמב
 אה תרה חכמת אל יכדספתה ייחא אכמתס הילתה עבט ךיד לע הזל יעל סירכת ינעת ם״תא הלעא'תלאל יסל סייכתכ
 הערחלכהל העלשיהאכמתי אל ןכל׳ קעיגה תילכ דספה יחא קר עיזה^יחימכ אלל הכיבה קילכ דספה יחא קי חליפאה
 דספה יחא לד תחתכ איכלת ץייאכ יכ לתכה תאש להזל דספהה לא תתלדהתיללפשהתילכתב המלחהתליה יחח קר תמלאה
 אבתיאלהחלכמה ןכל׳ דספהה לא התלדהתיללדהלגרללפש־התילכגי יחא הלהתיל הקדכ חימכי סץילאה ןכ ןיערגה,תרלב
 מ איד רכששיב תאנש המ לזז)׳ העיגיה שיילתל החינמה דבאת החלגמב החלנתהתיסקב סכחהיתא העיגיה רחא סאיב
 יכ תאריגלגעתהל החלגתה <*ןפלכ רכששי היהש יפל מללהכ־ריל״גוללבסללתכשטיל המענ יכ ץיאה תאל כלט יכ החלנמ
 יש ידכל כח ח חלגל לכליס ןלתת לל היהד יכתשיש ידכ דימת עגי היהש תללכ ללבכ^ ומכס הטנ הכ גגע ייל הכלט ץי׳יה
 יכ התלכמ איידיהביד הכיב תא לזיי דבלע סמל יהד להזל סת םהמ ןתיכ היהל הדלבעלתלכרא חקל כג גנעתהל לכויש

 חכ יעיגי לחלכי ססל׳נש אבה סללעה אלא הה;כת ןיא בלט



 'ד רמאמ

 )גח ימש יעל ק )ימ^ש האר:)מ)3י)עמב)היעיצ לגבסל גמבש טי)ן׳רא ןשייי סל)על :ש סייחה קא אלא ץיא ןיא)חכ
 החינמהגקאזש )ימא לאישי השעי המגיעדל י;יעל הניב יעדמ יכששי ינבמ)גס למכ סיללדג סימכח ליהש יכששי ינבב
 מה דאמ קשוח היה יכששיש יפל יכ מאינ אבה טלןעהגקחממל אלא ל^בה הב חמייש רשפא יא הלחנל^לל רכששי יחבש

 3יהל החלנמהל סייחהעלעיאב סא יכ יקמא בלטלגלנעיק אבה סללעב אלאעיעמא החלגמ ןיאש האילגלנעגיהל החלנמה
 יחא אלא גשלי אלשגלנעזי לכ ךרדמ אלהש למכגילנמבל הדל^לבל המכחב למעב אלא גנסליס ישפא יא אלההגלנעקהן
 החלנמהלגלנעגלה אלהש אלההגלנעגלה לא איבמה למעה אלהש לנמבל הדיגבל המכחב ללבסל למכש הטנ יעכהל למעה
 עדת אבמי מנחלכלטל הזה סללעה יגלנע^י לכ יכ הזל ללכב לב קבד עי ןיאש 'למגה בלטה סהל ילנש סהב ןיאש סייקמאה

 התירחאל שיא ינפל ישי ךיד שי הז לע דיעמ המלש מא לל ךלמש לא מיע לכפה אכמי ןהמ דחא לכש יפל דימ3י סתב קבד
 בוטה ^לסבל בלט אלהש המ יבדב סדאה בלשחי סימעפ יכ ןכ לניא בלט אלהש םדאה לא המלדיש המ יכ מללכ קלמ יכרל

 ש קלחשה׳יפא יכ מאי הגעי החמש^יייחאל בל באכי קלתשב סנ׳מאל הזל היאר איבהל דימ לילא ךשמנ ערה אכמי אלהה
 שב יכ^׳זל הגעי החמשהעייחאל בל באכ ידיל סדאהגיא איבי לבגנעעמ טדא לכש יפל בלט אלהש לב טלפשי סדא לכס
 י אל אבה סללעה יגלנעןי סללא) ׳ דימ ןלגיה אבי הזלל בלה ריקגליל ץלחל לחבילגילחליה לטשפ^יי קלחשהל החמשב
 ידעה אלל ילנש אלל דספה טהב ןיאהזלל ליכפה טהב ןיאל ינחלר יבד טהש יפל ילנש אלל ער אלל יעכ םלש טהל ךשמי
 שקבמ ךפה לכעמהל סיכפהמ טיבכדמת תבדלל סייכפהה טירבדל ךשמי ןליסחהל ילנשהל ־ידעההל דספהה יכ הז)
 יא)בכרלמה דספי הזבל לכל לכמ להדיספיל לנ^ליחשיש דע טוקשי אל )ילע יבגעי ישאכ) ))ילא חבגלל לריבח לע דיט^רהל
 ללבקיל 'ילגלגה לתייקקי הזללגקמכפההמ קלחי לגקליהב אל סא^יליחהלץילמלשהגקיוב לבקיש לא^בכילתת סףך3ריס רשפא
 ק לא סגינק לכפהעי לבא לתיקתי אל ךפהה סמבעב סהש״יפלעלדלסיהל׳גימכפה טהב ןיאש יפל הליחהל עללילשה זיילב

 טיקלחד,ס;י)יהבגזיליחה)5ילתלשהגלדלינ ללבקי)למייקמיעלדלסיה ןמ סיבכרלתהלמליחהלגזילמלשהערלכ ללבקי אללגלבק
 בכדלמב דלמעעל סייקגק3י איהה הילכהלגזילבוקמהעליחה עילנ 3ילעמ לדנע יללשה לא בכילמה ביקיש המ לכל ךפההמ
 דשא דלקה)טלחה ליהיש ןיינעב יללשה לע 'ילמג;למ וב רשא סיכפההגלמהב היהי הזל.זיליכפהה ןמ קלחי היהיש המ לכ
 ינעביסחיעמ )יהישילאר סיכפהה ראש ןכל ךפהב לא להדיספילדלקהגייתשיאלה הנה טלחה יבגי סאש טילש בכ־־רמב
 ט5יליהבל.געלא חננל לריבחב שיש חכה יפכ לייבח ליא חגנל חכ סתמ דחא לכב היהללריבח לע סהמ דחא רבגי אלס
 ר בכרלמה דספי דחאה לע דחאה דבנג״ר המכסהה רלהע רשאכל בכרלמה סייקעי ךרדה הז לע סימיכסמל סילמגיקמ

 חגנמ לייבחש רלעשכ לריבחגיא תננל בכרומב רשא סייכפההגילללסךלמ דחא לכב אכמנה זלעהל תכהש הז יפל אכמנל
 ימא הז לעל׳ דספתקל הגיחשההגזיכס אלה ךרדה הז לע אלש *יחאה לע סהמ דחאץילדבגנקהל בכרלמה מקעבס אלה ל^ילא
 אלהה ימשה דימ;ייס המ לכ בכילמל טליקהל הילההעבס אלהל טללש ארקי 'יכפהה ןיב המכסהה יכ ער אילבל סללש השלע

 הל ןסעכה ןיב המכסהה אבממשכ יכ ללכ ללכה סייקגיי 3יבק סע טליבק ץילעדב ס^לחלימה סישנאה גלמכסהבס למכ
 'דבנ.תהלחכגקללגקהמ דחא לכב היהישכ הזל הלעמה אבמ^יממכפההעלדמה יאש ןיבל דזפמהל יליכה ןיבל ןלבסהל
 ^א ךרבי ה ן5יי למעל זלע ה׳ללזיכה׳מאש להזל ׳ טילשהל סליקה לחבס היהי הז יכ לילע יבגמת לריבחש למכ לריכח לע
 להלייחשיל יחאה לע דחאה יבנלקיש ןיינעב ללדג זלעה היהיש אלל למעל זלע ןלזייש סשל ללפעמ היה^אלה יכ סללסב למע

 אלל סהיניב המכסהה היהליש ידכ סללשב למע ליא ךרביש ןיכעב זלע טהל ןלייש לבא הביימהל הטטקה ליבס הז היהיל
 גלנעליה הניכי הזלל סללש ארקלילקאזה המכסההל ניילייחפה אביל הלעמה ילסליש ןיינעב יחאה לע^ימנקהמ דחא רבגי

 המכסהה לע חנלי טש ללשהש למכ דספי אל הזלללדיכפה לב ןיא אלההגלנע^יהש לעלילרלהל סללש סשב ישפכה ינחלרה
 ןיאנליערשה יכאלמ לשלזיוליכ שלש טללעה ןמ רטפנ קידבהש העשב לז^ דחאה לע דחאה תבגעה ילבמ 'ישנאה ןיב
 סליקה עבס אלה סללשהש למכ יכ הזל׳לגל טללשב ךיעלבא לא אבע הליאו׳לעכה׳מא ןכל טללש אביערמלאעחא לעארקל
 הל סללש ייספנהגלנעעה א־׳יקיעמכפהילבמינלילעבקבדהלענכלמ שפנההיהעשכ ןכ סיכפהמ סיבכילמה טייבדב

 ישה מא סללש אדקע הדמעההל טליקה טהלעעל סיקידבל חיטבמ הבקהש החטבההש אבמנ ןכל ׳ סליקה לעעלרלהל
 שפנצ׳טליקל הדמעהה סללשה יפ היהי להילא הז סחנפשעדמלאה הלבקה יפלל ׳ סללש יעירב עא לל ןעלנ יננה סחנפ לע
 עאזה המכרהה סעל יחאה לע דחאה ךפהה רבגי אלש ןיינעב׳ייכפהה עתוסיה ןיב המכסהה דימעעשכ היהי הזו ףטב

 יא הכה טשפ ןכל • הז לע הילי טללשהל טייח ה לעא העיה עייב לילע גש לעכה טספל דספההעבס ילסע סללשה איהש
 סחנפ יכ מלאל לז^ סיקללחה עעד יפלל ׳ שפנל ^יגב סייק ןיידע להילאעליה לע הילי איבנה הילא עא טכל תללש יכנא

 דענ^מה טללשה היהי להילא לנניא



 רק ן:>נ)ע3 3;;וכה "מ הז 5ע הימל׳ ךפה לב ןיאס אבה סללעב שפכתגקחלנמ םללש לא זמלי שחנכ דעלימה
 ז>מלי\3א סיק׳-דנה ןמ דמלי טקשההל הללשה ירדעב הזה סללעב סיעשיה ייח ןיאל סיעסיצ ה מא סללס קא סיעשיה

 ס1נ ־יןיעש יפלל'ךעילע יבהלאל בי סללש מאב לילעש ךפה לב ןיאש ינחליה סללעב קפס ילב שפכה סללס לא
 ביכ הול סילש ה לל איקל נס הב קה לש לתש אלהש סללסה ללדג מאל ישה לא לזי להלנכ;לליכפה לב ןיאש יבד לע תאכ
 ןמ ביילחת אלה ןלסארה לללעה יכ תאנזי ללאכ התגיליכפה סהב התללי סילללע סהס דבמ }יי לגקללז סיאבתנהש ילבעב
 ^אדב לכת סללסב דאלעיש ישפא יא הזלל לתבע גלניחבב ירשפאל ל5ילענלניחבב ביילחת 5ילאיכמה דשפאלגילאיכתה

 ללכלניכפה דב לב התלדי אל יכ סללש איקי הזלל דב לכמ בילאיבמת בדחח אלה יכ ללכ;ילאיבתעליספא לב ןיאלי לאה
 עה אלהל ךפהה ןת קלחר אלהש ןלילעה סללעב ינחלרהגלנעגקה לא זתלי סללסהגזיליהלל׳גזיתאל םללש ל^ילאי״מ היה הזל)
 ־>ב ^לסב ר:זנס אלה אבה סללעב יכשה^יבס אלהש הזה םללעב ^גנה סללס לאל שפנל יכשה יקע אלהס אבה סליעה
 ךרמשיל ה ךכיבי תא הלחגקב יכ׳ אבה סללעבל הזה סללעב סללסה ינימ ינש לא זלתרל סללס ךל סשיל סי יר^יכיב
 זאדקנש הרל^ןיה לתלשל המכחה^חלבה לע ךגחיל ךילא מנפ ה דאי תא יחאל׳ סערימשל סיימסגה סיניינקה^חלבת לע
 ןח אבתא ןעמל ךעדאל השמ'תא ילכשה׳לתלסה לא זתי ךנחל׳ לינפ דיאנק סדא^יתכח׳ ילא הדלייל הלבת רכ יכ נש רלא

 לא^לבס ססש תרל^יהלהתכחה^ילתלש סע סייפלגה סיכיינקה^יחלבה לרע דגנ^יתבילחלבהה ללא י;יסס יפללךיביעב
 ה גישהל סללשת לא ךייבש זלתיל סללס ךל סשיל ^:סב תא סשה יניעב ןח אלבתל)אבה סללעה יכשלל שפנה^יתלס
 סא יסלכאה;ילמלסה גשליש יספא יא יישפנ חכל ייתח חכגיליכפה גילחכ יגזישת בכתלת סדאה רשאת יכ ינחליה סללשה

 ה רכשהש יפלל׳ ינחליה סללשה גסלי ךכ ידי לעל לל ילאיה לקלח סתת דחא לכל ןגלניס סהיניב התכסהל סללש תליהב אל
 לאישכ ריכזהל ךיכלה תאתה הזת הל יפ רכזנש לתכ טלחלתה דסחה דב לע אלאגשליש ישפא יא ייחבנה יישפנה ינחליה
 דל סללס ךל סשיל תא סינפה^חלאיסנת ךשמנה ינחליה יכשה לע זלתיל ךכ יחאל ךילא לינפ ה אשי תא ןכ לעל סינפ
 דלתש הע ךלמה ללד תא ןכל סללס ארקנש שפנל ינחמת רכשה אלה סדאה ןימל סללעכסגללבלט לכ ;יידחא יכ זלתיל

 ::סללס סיאלגקירחא יכ רשי האיל ס;ו
* 

 ישא ןמלבעגיל זלע ןגילנה לאל חבסהל׳יפסה הזב לנבלכס התב לנייבד׳ירחא לנתס (אכבל
 :הלת^יל הכיב לכלע סתתעד׳ע^י׳ לנ־יזע הנה דע

 סלס היהיש לא הדךזיי החגשה לכמש לב ישא שדלקלית הזה דבכנה תאתהגיקיקח תמלשנ ןאכבל
 0 קתלריס דע אלפכ קמל עדת יניבמל יפס יעדליידילע קילדל הגלהש סע לליכאלת יטרע לכב

 *תאהגילשתת גיתגי האידיבתללגינידתב ישא לכיבנלש תפ ןקתלסה הגזייהל לב בליכ קייד ןמללזב

 סיפלאגישתחגינש^יבט שדחל סמ דחאל סירסעבלהבתאד }יי ה להיחי לכאלל סלכלד ריבאה
 ןתא הלהגיל הכיב לכ לע סתמגייל יזלעה *קבעי *י סללעגיאייבל ^עביאג תששל סיגיאמנ

 :דעל הלס ..

 א סירתאתהמ אלהש הזה יקיה יפסהגזיכאלתב השע דשאעדסליה דיתלתה ינאל
 ^לאר ירחא'סיפלבגיפלנל שבדמ סיקל;יתל זפמ סיאליסתה יתאי סהילע ישא

 ארשיב הדולי ןיברהל לקמה הזב ישא יגילביל יילת שפנב ישא יקלא ליילע^ה
 טילבתל ץפח ירבד׳,ישמ בגיכ יככשב לנךי־יללי ייבדב לקקחס התב

 דישה גיבילמ ךיד לע י^ייליא דבכנה הזה ימאתה סהל
 :;גיבכלשת ה יבדל הימי אבגי ןמבת יכ



/ 














